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Sinopsis
Semua orang berhak untuk hidup bahagia. Tujuan utama dari gerakan
Soka Gakkai Internasional (SGI) adalah menempa suatu solidaritas yang
terus meluas di antara warga dunia, yang berkomitmen untuk melindungi
hak itu dan dalam cara ini membebaskan dunia dari penderitaan yang
tidak perlu ada.
Aktivitas kami dalam mendukung agenda-agenda kemanusiaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan praksis dari komitmen
ini. Kami mengambil pendekatan yang berpusat pada proses belajar,
pendekatan yang menekankan praktik dialog dan pembinaan suatu etos
kewarganegaraan global.
Salah satu fungsi penting dari belajar adalah membuat kita bisa
menilai secara tepat dampak tindakan kita dan membuat kita mampu
menciptakan perubahan positif bagi diri sendiri dan orang-orang sekitar.
Fungsi lainnya adalah menumbuhkan keberanian untuk menghadapi
kesulitan dengan tabah. Pendidik dan pendiri Soka Gakkai, Presiden
Makiguchi mengistilahkan ini sebagai “keberanian menerapkan”.
Keberanian semacam ini menjaga kita untuk tidak tenggelam tak berdaya
oleh keadaan, dan dan justru mampu menciptakan masa depan yang kita
inginkan.
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Selain pendekatan berbasis proses belajar ini, kami menekankan
pentingnya dialog sebagai fondasi bagi semua kegiatan kami.
Kesadaran kita mengenai orang-orang dari latar belakang agama
ataupun etnik yang berbeda-beda bisa ditransformasi lewat kontak dan
percakapan langsung bahkan dengan satu saja anggota dari kelompok
tersebut. Bila kita terlibat dalam dialog yang terbuka dan jujur, dunia
mulai terlihat dengan cahaya yang lebih hangat, lebih manusiawi.
Saya berkeyakinan bahwa dialog adalah suatu kemutlakan bila kita
ingin membangun sebuah dunia yang tidak membiarkan seorang pun
menderita.

TIGA AREA TINDAKAN
Saya ingin mengajukan beberapa gagasan dalam tiga bidang yang
membutuhkan tindakanyangcepatdanterkoordinasi olehpemerintahan
dan masyarakat sipil:
•

Bantuan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia;

•

Integritas ekologi dan pengurangan risiko bencana; dan

•

Pelucutan dan pelarangan senjata nuklir.

Usulan-usulan ini diarahkan menuju gagasan tentang dunia ideal,
tempat tak seorang pun menderita, seperti yang diuraikan dalamTujuantujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG, Sustainable Development
Goals)yangdiadopsipadaSeptember2015sebagaikerangkakerjapenerus
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Tujuan Pembangunan Millenium (MDG, Millennium Development
Goals). SDG mewakili suatu kemajuan berarti untuk MDG lewat
komitmennya bahwa tidak seorang pun yang boleh dibiarkan terbawa
arus nasib, seperti yang dicontohkan oleh sasaran yang paling pertama,
“Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun juga”.
Menyangkut bantuan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi
manusia, saya ingin mengajukan dua usulan konkrit untuk Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Kemanusiaan Dunia yang dilangsungkan di
Istanbul, Turki pada Mei.
Pertama-tama,sayamengimbausemuapesertaKTTuntukmenegaskan
kembali prinsip bahwa respons kita terhadap krisis pengungsi yang terus
memburukharusdidasarkanpadahukumhakasasimanusiainternasional,
dansayamendesakmerekauntukmenyatakankomitmenyangjelasuntuk
mengutamakan perlindungan nyawa dan hak asasi anak-anak pengungsi.
Imbauan kedua adalah memperkuat program-program PBB dalam
mendukung negara-negara penerima pengungsi di Timur Tengah, dan
memprioritaskan pendekatan serupa di wilayah-wilayah lainnya di Asia
dan Afrika.
Rencana Ketahanan dan Pengungsi Regional PBB (3RP, Regional
Refugee and Resilience Plan) saat ini menghubungkan operasi bantuan
pengungsi dengan dukungan untuk penduduk penerima di Timur
Tengah. Saya mengusulkan agar KTT Kemanusiaan Dunia menyatakan
komitmen untuk bekerja dalam solidaritas untuk memuluskan
pengembangan kegiatan-kegiatan di bawah 3RP, seperti peningkatan
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ketersediaan makanan dan air minum yang aman serta penyediaan
perawatan kesehatan.
INTEGRITAS

EKOLOGIS

DAN

PENGURANGAN

RISIKO

BENCANA
Saya ingin menyerukan kerjasama antara Tiongkok, Jepang, dan Korea—
yang bersama-sama bertanggung jawab atas sepertiga emisi gas rumah
kaca global—untuk saling berbagi pengetahuan dan praktik-praktik
terbaik di bidang efisiensi energi, energi terbarukan dan upaya untuk
meminimalkan tapak1 sumberdaya mereka.
Saya menyambut dipulihkannya kembali KTT antara pemimpin
tiga negara ini. Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Tripartit terus
mengarah kepada kerja sama mengenai masalah-masalah lingkungan
bahkandisaat-saatmeningkatnyaketeganganpolitik,dengandidasarkan
pada pemahaman bahwa Asia Timur Laut adalah “satu komunitas
lingkungan bersama”. Saya mendesak para pemimpin ketiga negara
ini untuk mengadopsi suatu ikrar lingkungan yang difokuskan pada
kerjasama regional untuk menangkis pemanasan global.
Selain kerjasama antar-pemerintah seperti itu, saya ingin mengusulkan
agar kota-kota dunia bekerjasama dalam membuka jalan menuju sasaransasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris tahun 2015 mengenai
perubahan iklim. Jika kota-kota berubah, dunia pun akan berubah.
Di tahun-tahun belakangan, peran ekosistem dalam pengurangan
risiko bencana telah menarik perhatian yang semakin luas. Sebagai tindak
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lanjut untuk Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
(DESD, Decade of Education for Sustainable Development), PBB telah
meluncurkan Program Aksi Global untuk ESD. Keterlibatan kaum muda
merupakan salah satu prioritas utama program ini, dan dalam konteks
ini saya ingin sepenuh hati mendorong generasi muda dan anak-anak di
mana-mana untuk aktif ambil bagian dalam pengurangan risiko bencana
berbasis ekosistem (Eco-DRR), seperti kampanye-kampanye penanaman
pohon.

PELUCUTAN DAN PELARANGAN SENJATA NUKLIR
Saya ingin mengajukan dua usulan terkait pelucutan dan pelarangan
senjata nuklir.
Yangpertamaberkaitandenganpenguatankerangkakerjakelembagaan
untuk mencegah proliferasi senjata konvensional, yang memperburuk
krisis kemanusiaan dan menyebabkan insiden terorisme di seluruh dunia.
Aktivitas-aktivitas internasional untuk mencegah terorisme bisa
diperkuat secara signifikan lewat sinergi antara Traktat Perdagangan
Senjata, yang berusaha mengatur perdagangan senjata konvensional,
dengan berbagai konvensi antiterorisme yang telah ditetapkan sampai
saat ini.
Setiap tahun, jumlah nyawa yang sangat banyak hilang akibat arus
masuk senjata kecil ke area-area konflik. Saya mendesak negara-negara
untuk segera meratifikasi Traktat Perdagangan Senjata sebagai bukti
8

komitmen mereka untuk mencapai target SDG dalam mengurangi
kekerasan, ketidakamanan dan ketidakadilan.
Bidang pelucutan kedua yang ingin saya bahas berkenaan dengan
pelarangan dan penghapusan senjata nuklir, yang penggunaannya bisa
membuat semua upaya umat manusia untuk menyelesaikan masalahmasalah global menjadi sia-sia dalam sekejap.
Saya menyerukan sisa delapan negara yang belum meratifikasiTraktat
Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir untuk melakukannya
sesegera mungkin supaya meningkatkan efektivitasnya dan memastikan
bahwa senjata nuklir tidak pernah lagi diuji coba di planet kita.
Majelis Umum PBB telah mengadopsi sebuah resolusi membentuk
Kelompok Kerja Terbuka (OEWG, Open-ended Working Group) untuk
membahas langkah-langkah efektif untuk mencapai dan memelihara
dunia tanpa senjata nuklir.
Saya ingin mengusulkan agar tiga hal berikut ini dimasukkan dalam
pertimbangan OEWG:
•

Mencabutpasukanyangmembalasserangannuklirdaristatus
siaga tinggi;

•

Mundur dari kebijakan yang menaungi nuklir; dan

•

Menghentikan modernisasi senjata nuklir.

Saya sangat berharap hasil kerja OEWG akan berhasil membobol
kebuntuan dan menyebabkan dimulainya negosiasi yang membawa
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kepada pelarangan senjata nuklir.
Di Hiroshima pada Agustus 2015, KTT Generasi Muda Internasional
untuk Penghapusan Senjata Nuklir, yang secara bersama-sama
diselenggarakanolehenamkelompoktermasukSGI, menerbitkansebuah
ikrar yang menyatakan:
Senjata nuklir adalah simbol sebuah zaman yang silam;
sebuah simbol yang menjadi ancaman besar terhadap realitas
kita sekarang ini dan tidak punya tempat dalam masa depan
yang sekarang kita ciptakan.
Para peserta berikrar menyampaikan pengalaman para hibakusha
kepada dunia dan masa depan, menumbuhkan kesadaran di antara rekanrekan sebaya mereka, dan mengambil tindakan lainnya untuk melindungi
masa depan bersama umat manusia.
SGI sendiri berikrar teguh untuk memberikan dukungan gigih
bagi upaya penghapusan senjata nuklir dan tercapainya Tujuan-Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dengan memperkuat solidaritas generasi
muda, generasi perubahan. Dalam cara ini kami akan terus bekerja untuk
mewujudkansebuahdunia,sebuahmasyarakatglobal,tempattakseorang
pun menderita.
Catatan kaki:
1. Istilah “tapak” digunakan untuk menunjukkan ukuran dampak yang
ditimbulkan manusia pada Bumi.
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T

ahun ini merupakan tahun ke-35 bagi Soka Gakkai
Internasional (SGI) melaksanakan berbagai kegiatan
yang mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

untuk mengembangkan perdamaian dunia. PBB yang lahir
dari pengalaman pedih dua Perang Dunia menegaskan tujuan
pendiriannyasebagailembagayanghendakmembebaskandunia
dari ancaman perang; sebuah dunia di mana Hak-hak Asasi
Manusia (HAM) dihormati serta penindasan dan diskriminasi
dihapuskan. Visi ini selaras dengan nilai-nilai pokok Buddhisme,
yakni perdamaian, kesetaraan, dan welas asih.
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Semua orang tentu memiliki hak untuk hidup bahagia. Inilah yang
menjadi tujuan dari gerakan SGI, melalui penguatan solidaritas yang
terus meluas di antara warga dunia. Komitmen kami jelas, yakni ingin
melindungi hak hidup bahagia tersebut, melalui pembebasan dunia dari
penderitaan. Dukungan kami atas agenda-agenda kemanusiaan PBB
merupakan praksis dari komitmen ini.
Saat ini, dunia kita sedang ditimpa oleh berbagai krisis yang
mengancammartabatdannyawamanusia.Ledakanpengungsi,baikyang
terjadi antar-negara maupun di dalam negeri berkecambah di seluruh
dunia, terutama di Timur Tengah, tempat konflik Suriah berkecamuk.
Setidaknya, 60 juta orang kini terusir dari tempat tinggal mereka akibat

MEABH SMITH/TROCAIRE

penganiayaan dan konflik bersenjata.[1]

Seorang ibu dan anak-anaknya menyeberangi perbatasan dalam
upaya mencari keselamatan di Eropa, Oktober 2015
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Selain itu dalam waktu kurang dari satu tahun, deretan bencana
alam telah meluluhlantakkan kehidupan lebih dari 100 juta orang. Dari
peristiwa ini, hampir 90% merupakan bencana yang terkait dengan iklim
seperti banjir atau badai ganas, sehingga menumbuhkan kecemasan
tentang meningkatnya dampak pemanasan global. [2]
Berdasarkan latar belakang ini, diadakanlah Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Kemanusiaan Dunia di Istanbul, Turki, pada Mei 2016.
Konferensi semacam ini baru pertama kali diadakan oleh PBB. Berbagai
diskusi yang dikembangkan sebelum KTT berlangsung diwarnai oleh
semakin besarnya kekhawatiran terhadap tantangan kemanusiaan yang
skala jangkauannya belum pernah terjadi. Selain merekomendasikan
penghentian konflik bersenjata secepat mungkin, harus pula ditemukan
cara untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi begitu banyak orang.
Krisis kemanusiaan seperti pengungsian akibat konflik bersenjata
dan bencana alam, telah lama menjadi perhatian SGI. Perwakilan kami
mengambilbagiandalamKTTIstanbul,denganmengajukanpembahasan
peran lembaga berbasis agama (FBO, Faith-Based Organization) dalam
menegakkan misi kemanusiaan, serta penguatan solidaritas antar-warga
di dalam masyarakat sipil.
SGI memulai kiprahnya sebagai LSM dengan peran konsultatif
di Departemen Informasi Publik PBB pada tahun 1981 dan terdaftar
sebagai LSM Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC, Economic and Social
Council) pada tahun 1983; tahun ketika pertama kali saya menerbitkan
Proposal Perdamaian. Sejak itu, kegiatan kami fokuskan pada bidang
perdamaiandanpelucutansenjata,bantuankemanusiaan,pendidikanHak
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Asasi Manusia (HAM), serta pembangunan berkelanjutan (sustainable
development).
Di sini, saya ingin membahas unsur-unsur dasar dari pendekatan
yang selama ini kami ambil untuk mendukung agenda-agenda PBB. Saya
jugainginmengajukanbeberapapemikirandansudutpandangmengenai
peran masyarakat sipil dalam menangani persoalan global, termasuk krisis
kemanusiaan.

ARUS DALAM KEMANUSIAAN
Pada September 2015, PBB merumuskan sebuah kerangka kerja baru
untuk melanjutkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG, Millenium Development Goals) yang diadopsi pada tahun 2000 dengan sasaran
meringankan beban dunia seperti kemiskinan dan kelaparan. Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG, Sustainable Development Goals)
tersebut ditetapkan dalam agenda Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030
untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Selain melanjutkan pekerjaan dalam rangka mencapai MDG, tujuan-tujuan baru itu berupaya mengembangkan respons menyeluruh
terhadap masalah-masalah genting, seperti perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana selama jangka waktu hingga 2030. Mungkin yang
paling mencolok adalah pernyataan untuk tidak membiarkan satu orang
pun menderita, sebagaimana dicontohkan oleh sasaran pertama, yakni
“Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya.”Ini menjadi kemajuan
yang signifikan dari MDG, yang berhasil menghapus kemiskinan hingga
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separuhnya dengan menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh ditelantarkan dalam penderitaannya.
Agenda 2030 ini mengarahkan perhatian pada pemberdayaan
kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, kaum difabel, pengungsi dan migran, serta memberikan penekanan akan pentingnya hal ini.
Agendainijugamenghendakidiperkuatnyadukunganterhadapberbagai
kebutuhan khusus dari kelompok rentan tersebut. Termasuk juga perbaikan kondisi orang-orang yang tinggal di daerah yang terkena dampak
dari krisis kemanusiaan atau terorisme.
Secara khusus saya gembira karena prinsip tidak membiarkan seorangpun menderita telah mendapat perhatian dalam SDG, sesuatu yang
telah saya imbau selama ini. Saya juga mendesak agar SDG memuat perlindungan terhadap martabat dan hak-hak mendasar para pengungsi dan
migran internasional. Mengingat membengkaknya jumlah pengungsi di
dunia, kita tidak bisa bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik
tanpa menjawab tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang rentan ini. Dalm pengertian ini, salah satu upaya untuk mendorong pelaksanaan SDG adalah KTT Kemanusiaan Dunia, di mana persoalan krisis
pengungsi menjadi fokus pembahasan.
Dalam lima tahun sejak konflik Suriah dimulai, lebih dari 200.000
orang telah kehilangan nyawa dan hampir separuh populasi terusir dari
rumah dan komunitasnya. Gempuran perang tidak padang bulu: rumah, tempat usaha, rumah sakit, dan sekolah dihancurleburkan, tempat
berlindung diserang, bahkan jalan tol ditutup sehingga semakin sulit
mendapatkan bahan makanan dan mengirimkan pasukan bantuan. Aki15

batnya, rakyat Suriah, yang sebelum perang termasuk yang paling bermurah hati dalam menyambut pengungsi ke dalam negara mereka, sekarang
mendapati diri sebagai pengungsi dalam jumlah yang amat besar. Demi
melarikan diri dari konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda,
warga Suriah berduyun-duyun menyeberangi perbatasan negeri, tempat
mereka kembali dihadang oleh berbagai bahaya. Banyak anak terpisah
dari keluarganya, sementara cuaca dingin yang tidak biasa di Timur Tengah dan kegagalan mengarungi LautTengah dalam perahu-perahu yang
rapuh telah meminta banyak korban nyawa.
“Kehidupan sebagai pengungsi itu seperti terjebak dalam pasir
isap—setiap kali Anda bergerak, Anda semakin tenggelam.”[3]
Demikianlah mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi António
Guterres mengutip keluhan seorang ayah yang melarikan diri dari
Suriah, untuk menggambarkan beratnya kondisi yang dialami keluarga
pengungsi. Bagi para pengungsi ini, melarikan diri tidak mendatangkan
keamanan, dan mereka terpaksa hidup dalam kondisi serba kekurangan
serta ketidakpastian yang ekstrem.
Negara-negara di Asia dan Afrika juga telah mengalami
peningkatan jumlah pengungsi yang terus bertambah tanpa henti. Kantor
Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR, United Nations High
CommissionerforRefugees)telahmengkoordinasikanpemberianbantuan,
namun tetap saja terdapat banyak orang yang sangat membutuhkan
dukungan agar bisa bertahan hidup.
Ketika sejumlah besar pengungsi dan migran tiba di Eropa, mereka
disambut beragam reaksi. Saya terharu oleh reaksi seorang penduduk kota
16

pelabuhan Italia, seperti yang dilaporkan oleh Inter Press Service (IPS)
berikut ini:
“Mereka terbuat dari daging dan darah, persis seperti kami. Maka
kami tidak bisa membiarkan mereka tenggelam.” [4]
Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan,
“Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negaranegara lain untuk menghindari penganiayaan.”Akan tetapi, jenis empati
yang ditunjukkan warga negara Italia itu jauh lebih penting. Empati ini,
yang tidak tergantung pada kitab norma Hak Asasi Manusia (HAM)
mana pun, adalah cahaya kemanusiaan yang dapat bersinar terang di
tempat atau situasi apapun.
Inilah fokus dari pameran “Keberanian untuk Tidak Melupakan:
Holocaust 1930-1945—Keberanian Anne Frank dan Chiune Sugihara”,
yang diselenggarakan oleh Komite Perdamaian Soka Gakkai dan digelar
di Tokyo bulan Oktober 2015.
Pameran ini menampilkan kehidupan dan perjuangan Anne Frank
(1929-1945), gadis Yahudi yang menolak membuang harapan bahkan
selama hidup bersembunyi dari Nazi di Amsterdam. Serta diplomat
Jepang Chiune Sugihara (1900-1986), yang mengabaikan perintah
Kementerian Luar Negeri Jepang dan mengeluarkan visa transit bagi
6.000 pengungsi Yahudi. Seperti yang ditunjukkan oleh catatan-catatan
sejarah, di tengah menghebatnya penganiayaan terhadap orang Yahudi
di Eropa, para diplomat dari sejumlah negara sering menyimpang dari
kebijakan resmi, untuk mematuhi tuntunan hati nurani dan membantu
17

KEBERANIAN UNTUK TIDAK MELUPAKAN
Pameran “Keberanian untuk Tidak Melupakan” pertama kali
digelar di Teater Metropolitan Tokyo pada Oktober 2015. Selain
meliput Holocaust serta kepahlawanan Anne Frank dan Chiune
Sugihara, pameran ini menampilkan satu segmen mengenai
berbagai masalah hak asasi manusia saat ini dengan pesan bahwa
setiap individu punya peran yang harus dimainkan.
Penyelenggara pameran adalah Universitas Soka dan Simon
Wiesenthal Center. Pendukungnya adalah Kedutaan Besar
Prancis, Jerman, Israel, Lituania, Belanda, Polandia, dan Amerika
Serikat, juga Delegasi Uni Eropa, Kementerian Urusan Luar
Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga,
Sains dan Teknologi Jepang, Pemerintah Metropolitan Tokyo,
Badan Pendidikan Metropolitan Tokyo, Pusat Informasi PBB,
dan Lembaga Nirlaba Chiune Sugihara Visas For Life. Pameran
diselenggarakan dengan kerja sama Komite Perdamaian Soka
Gakkai.

para pengungsi meraih keselamatan.
Begitu pula ada banyak individu, misalnya para wanita yang
mempertaruhkan nyawa demi membantu keluarga Frank, melalui
pembentukan jaringan pelindung bagi pengungsiYahudi selama mereka
bersembunyi. Saya yakin upaya yang tidak mendapat penghargaan ini,
yang dilakukan oleh rakyat biasa di banyak negara, merupakan ungkapan
sejati kemanusiaan kita yang terus mengalir tak terputus, jauh di bawah
represi sejarah.
18

Di dunia kita dewasa ini, terdapat orang-orang yang menyambut
parapengungsidalamkomunitasmerekadenganempatimendalam,yang
dengan spontan mengulurkan tangan untuk mendukung dan membantu
mereka. Bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan kampung
halaman, setiap tindakan seperti itu menjadi sumber dorongan semangat
yang penting, suatu tali penyelamat yang tak tergantikan.
Bahkan perbuatan yang kelihatannya sepele pun bisa membawa
dampak yang penting, bahkan sangat menentukan, bagi orang yang
menerima perbuatan itu. Sehubungan dengan suara-suara kritis yang
menyatakan bahwa mustahil menyelamatkan semua orang, Mahatma
Gandhi (1869-1948) berkata kepada cucu lelakinya:
”Dalam kejadian-kejadian itu, yang penting adalah apakah kita bisa
menyentuh jiwa satu individu atau tidak. Kita tidak bisa mengurus
ribuan orang. Tetapi, kita bisa menyentuh jiwa satu orang dan
menyelamatkan hidupnya. Itulah perubahan besar yang dapat kita
timbulkan.” [5]

DASAR TINDAKAN ALTRUIS
Keyakinan Gandhi untuk menghargai setiap individu di atas, sejalan
dengan semangat yang tidak hanya menghidupkan praktik keagamaan
SGI, tetapi juga dukungan kami untuk PBB serta kegiatan-kegiatan
sosial lainnya.
Fondasi Buddhisme terletak pada pemuliaan atas martabat inheren
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semua manusia. Tetapi, keyakinan ini perlu dibangkitkan melalui proses
perenungan dan kesadaran diri, seperti dijelaskan oleh ajaran Sakyamuni:
“Semua gemetar di hadapan kekejaman; nyawa sangat berharga
bagi semua. Dengan menempatkan diri sendiri di posisi orang lain,
siapapun tidak boleh membunuh atau menyebabkan orang lain
membunuh”.[6]
Dengan kata lain, titik tolak Buddhisme adalah impuls manusia di
seluruh dunia untuk menghindari penderitaan atau bahaya, dan perasaan
yang tak bisa disangkal tentang keunikan dari keberadaan kita sendiri.
Impuls ini telah menyadarkan kita bahwa orang lain pastilah merasakan
hal yang sama. Kita akan memperoleh perasaan yang nyata tentang
realitas penderitaan orang lain sejauh kita dapat menempatkan diri di
posisi orang tersebut. Sakyamuni mengharuskan kita memandang dunia
lewat mata yang empatik seperti ini, dan dengan demikian mengikatkan
diri ke suatu cara hidup yang melindungi semua manusia dari kekejaman
dan diskriminasi.
Altruisme yang diajarkan Buddhisme tidak tumbuh dari proses
peniadaan diri. Sebab kesadaran akan kepedihan yang tak terhindarkan
dalam kehidupan, serta keteguhan pada jalan hidup yang telah membawa
kita ke titik ini; dapat menyadarkan kita pada universalitas kesedihan
manusia, melampaui perbedaan bangsa dan etnis. Penolakan kita
untuk menganggap setiap bentuk penderitaan sebagai hal yang tidak
ada hubungannya dengan kita, akan menyebabkan kemanusiaan kita
memancarkan kilauannya yang sejati.
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Menurut filosof Jerman Karl Jaspers (1883-1969) dalam uraiannya
tentang Sakyamuni, ketika sang Buddha bersabda,“Dalam sebuah dunia
yang berubah gelap, aku akan menabuh genderang abadi,” [7] sang
Buddhasesungguhnyadidorongolehkeyakinanbahwa“berbicarakepada
semua berarti berbicara kepada setiap individu”.[8]
Sebagai pewaris semangat ini di masa kini, anggota SGI berempati
penuh dalam merasakan penderitaan dan kegembiraan orang-orang
dalam kehidupan kita, dan maju bersama mereka dalam sebuah ikatan
jiwa-dengan-jiwa yang terus meluas.
Semangat Buddhis untuk menghargai setiap individu dapat
dilengkapi dengan sudut pandang tambahan: keyakinan bahwa setiap
orang, seperti apapun jalan hidup atau kondisi mereka sekarang,
memiliki kapasitas untuk menerangi tempat mereka berada saat ini.
Kami berusaha untuk tidak mengukur nilai atau potensi seseorang
berdasarkan penampilannya sekarang, dan sebaliknya memusatkan
perhatian pada martabat inheren setiap individu. Dengan begini, kami
berusaha membangkitkan dalam diri setiap orang, keyakinan untuk hidup
bermandikan cahaya martabat itu, mulai hari ini juga.
Buddhisme mendorong kita untuk menimba pelajaran hidup dan
kekuatan dari segenap tantangan yang kita temui, supaya bisa mencapai
kebahagiaan pribadi sembari menumbuhkan keberanian dalam diri
orang-orang di sekitar kita dan masyarakat secara keseluruhan. Nichiren
(1222-1282), biksu Buddhis abad ke-13 yang ajarannya menjadi dasar
gerakan SGI, menekankan prinsip bahwa semua makhluk hidup dapat
mencapai Kebuddhaan; bahwa semua orang memiliki martabat bawaan
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dan dapat mewujudkan kemungkinan yang tak berbatas. Prinsip ini
merupakan intisari Sutra Bunga Teratai yang dibabarkan Sakyamuni dan
bersemayam di inti terdalam dari ajaran-ajaran Buddhis.
Sutra Bunga Teratai menggambarkan hal ini lewat serangkaian
adegandramatisyangmelibatkanSakyamunidanlainnya.Sebagaicontoh
tentang Sariputra, seorang murid yang terkenal karena pemahaman
intelektualnya atas ajaran-ajaran Sakyamuni. Dikatakan bahwa, “Pikiran
Sariputra menari-nari penuh kegembiraan” [9] ketika dia benar-benar
memahami martabat hidupnya sendiri. Sama seperti itu, karena tergugah
oleh Sariputra yang dengan gembira mengucapkan ikrarnya, dan
Sakyamuni yang dengan hangat memberinya dorongan semangat; hati
empat murid lain pun dipenuhi kegembiraan. Mereka mengungkapkan
kegembiraankarenamenemukanpermatayangtakberbatasini—“sesuatu
yang tak dicari, namun diperoleh dengan sendirinya” [10]—dengan
menuturkan kisah perumpamaan Si Orang Kaya dan Putranya yang
Miskin.
Saat cerita dramatis ini bergulir, Bodhisatwa dalam jumlah luar biasa
banyak memadukan suara dan berikrar akan mengatasi semua kesulitan
agar dapat bekerja demi kebahagiaan manusia. Akhirnya, saat uraian
Sutra Bunga Teratai beralih ke pertanyaan,“Siapa yang akan melanjutkan
pelaksanaanBuddhismesesudahkemoksaanSakyamuni?”Serombongan
besar Bodhisatwa muncul dari bumi, berprasetia akan melakukan hal ini
di semua tempat dan di setiap waktu.
Adegan ini memuncak pada kor (paduan suara) ikrar, saat muridmurid sang Buddha dengan penuh kegembiraan menyadari martabat
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KISAH PERUMPAMAAN SI ORANG KAYA DAN
PUTRANYA YANG MISKIN

Dalam Buddhisme, individu-individu yang mencari pencerahan dan
melaksanakan pertapaan altruistik dikenal sebagai bodhisatwa, yang
dicirikan dengan sifat-sifat baik yang utama seperti kewelasasihan
dan komitmen untuk memperoleh kebijaksanaan. Sutra Bunga
Teratai mengungkapkan bahwa semua orang memiliki potensi untuk
mencapai pencerahan, dan menyampaikan ajaran revolusioner ini
lewat kisah-kisah perumpamaan yang dituturkan oleh bodhisatwabodhisatwa terkemuka untuk membantu menyadarkan manusia
pada potensi besar dalam sifat Buddha mereka.
Salah satu kisah perumpamaan ini bercerita tentang putra
seorang pria kaya. Si putra kabur meninggalkan ayahnya dan
hidup dalam kemiskinan. Lima puluh tahun kemudian, dia
bertemu dengan ayahnya yang kaya tetapi tidak mengenali si ayah
dan kabur lagi. Tetapi, si ayah mengutus seorang pelayan untuk
menawarkan pekerjaan rendahan kepada si putra, yang menerima
dan melakukan pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Kemudian,
si putra diberi tanggung jawab yang lebih besar sampai akhirnya
si ayah mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya dan si putra
mewarisi semua kekayaan ayahnya.
Si putra yang miskin mewakili manusia biasa yang “luntanglantung” dalam tiga dunia (dunia-dunia yang dihuni makhluk hidup
yang belum tercerahkan), dan si orang kaya menggambarkan sang
Buddha, yang keinginan satu-satunya adalah membuat semua
orang dapat menikmati suasana jiwa tercerahkan yang sama seperti
dirinya sendiri.
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luhur hidup mereka, melalui perjumpaan dengan ajaran-ajaran Buddhis.
Karena mengenali martabat yang sama dalam diri orang lain, satu demi
satu dari mereka bersumpah untuk memunculkan cahaya batin mereka
sendiri dan jiwa orang lain, dan dengan demikian menerangi masyarakat
manusia.
Contoh yang paling terkenal untuk hal ini adalah seorang gadis,
putri Raja Naga, yang bersumpah akan menyelamatkan orang lain
dari penderitaan lewat ajaran-ajaran Sutra Bunga Teratai. Tindakantindakannya, yang benar-benar sejalan dengan ikrarnya, menumbuhkan
kegembiraandanpujiankagumdihatisemuaorangyangmenyaksikannya.
Di tengah luapan kegembiraan ini, orang-orang yang tak terbilang
jumlahnya menjadi tersadar pada nilai dan martabat tertinggi yang secara
inheren ada di dalam diri mereka. Dengan teguh menunaikan janjinya,
gadis ini—yang menurut pandangan populer masa itu dianggap orang
yang paling jauh dari kemungkinan memperoleh pencerahan—memulai
gerakan kegembiraan berantai, sehingga menyodorkan bukti inspiratif
tentang prinsip bahwa semua makhluk hidup dapat mencapai jalan
Buddha. Dengan selalu mengingat prinsip ini, Nichiren mendorong
murid-murid perempuan yang sedang berjuang menjawab tantangan
kehidupan untuk “mengikuti jejak sang putri Raja Naga”.[11]
Jepang abad ke-13 adalah tempat yang dijangkiti bencana alam
dan konflik militer. Dalam upayanya untuk menyelamatkan rakyat jelata
dari penderitaan, Nichiren mengajukan protes kepada otoritas penguasa.
Tindakan ini menyebabkan Nichiren berulang kali dianiaya. Bahkan
dalampengasingan,beliauterusmenulissurat-suratpenyemangatkepada
para pengikutnya dan dengan hangat merangkul orang-orang yang
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menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Beliau juga mendorong
murid-muridnya untuk membaca surat-suratnya bersama-sama, serta
salingmendukungdalamperjuanganmenghadapidanmengatasiberbagai
cobaan.
Jenis komitmen, kegembiraan, dan perilaku saling mendukung ini
tetap hidup dalam pertemuan dan diskusi kelompok kecil yang sudah
menjadi tradisi dalam Soka Gakkai sejak berdiri pada tahun 1930. Para
peserta dalam pertemuan itu akhirnya mengerti bahwa mereka tidak
sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup; mereka dapat memetik
keberanian dari teladan rekan-rekan sesama anggota yang dengan berani
berjuang untuk mengatasi tantangan mereka sendiri. Pada gilirannya,
tekad hidup dari satu orang dapat menyulut api keberanian dalam diri
peserta lain.
“Menyemangati dan disemangati”. Inilah prinsip hubungan antaranggota Soka Gakkai. Melalui timbal balik ini, ikrar yang diucapkan satu
orang menginspirasi orang lain pun berikrar, sehingga membangkitkan
harapan yang membuat manusia tetap tak tunduk bahkan di hadapan
kesulitan besar. Katalisasi jiwa-ke-jiwa ini menjadi inti pertemuan diskusi
SGI.
Kini, pertemuan dan diskusi kami diadakan di negara-negara
seantero dunia. Anggota dari semua bidang kehidupan dengan berbagai
usiadangender,kedudukandankeadaansosial,berkumpulsebagaiwarga
sebuah komunitas, untuk saling mendengarkan kisah hidup yang unik
dan curahan perasaan yang terpendam. Bersama-sama, para peserta
memperbarui tekad dan komitmen mereka.
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SEIKYO SHIMBUN

Pertemuan diskusi SGI di New York

Pertemuan dan diskusi ini sangat penting bagi upaya SGI dalam
memberdayakanmanusia.Sebuahpemberdayaandarirakyat,olehrakyat,
dan untuk rakyat. Ini merupakan perwujudan rasa kemisian kami di
dalam masyarakat. Melalui pertemuan ini, kami berusaha menghidupkan
kembali kesadaran akan pentingnya dan tak terbatasnya kemungkinan
dalam hidup setiap orang. Sesuatu yang sering terlupakan di tengah
ancaman-ancaman yang semakin luas dan pelik yang menghadang dunia
kita.
Inilah sumber energi yang menggerakkan berbagai kegiatan kami
untuk perdamaian dan mendukung PBB, yang menandai kesinambungan
antara keyakinan agama dan keterlibatan sosial. Melalui upaya ini, kami
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terus-menerus menegaskan kembali ikrar untuk tidak pernah meraih
kebahagiaan dengan mengorbankan orang lain, serta membantu mereka
yang paling menderita dalam mewujudkan hak untuk bahagia. Dengan
cara ini kami ikut menciptakan dunia yang manusiawi, di mana martabat
setiap orang benar-benar berkembang subur.

KEBERANIAN MENERAPKAN
Dalam upaya untuk mendukung PBB, kami memusatkan perhatian pada
pendekatan yang berpusat pada proses belajar, yang menekankan dialog.
Di sini, saya ingin mengupas dua fungsi penting dari belajar. Yang
pertama, membuat kita bisa menilai secara tepat dampak tindakan kita
dan membuat kita mampu menciptakan perubahan positif bagi diri
sendiri dan orang-orang sekitar.
Presiden pendiri Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi (18711944), adalah pelopor pendidikan humanistik. Dalam karyanya pada
tahun 1930, Soka kyoikugaku taikei (Sistem Pedagogi Penciptaan Nilai)—
sebuahkaryayangpentingbagiperkembanganSGI—,beliaumenjelaskan
tiga cara hidup manusia yang saling berlainan: bergantung, mandiri, dan
berkontribusi.
Dalam cara hidup bergantung, seseorang tidak mampu memahami
potensinya sendiri, dan mengabaikan peluang untuk mengubah keadaan
dirinya. Dia akan bersikap pasif dan cenderung mengikuti orang lain
serta lingkungan terdekatnya, atau mengikuti tren yang lebih luas dalam
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masyarakat. Dalam cara hidup yang mandiri, seseorang menemukan cara
sendiri untuk maju, namun tidak memerhatikan orang-orang yang tidak
terlibat langsung dengannya. Dia beranggapan bahwa sesulit apapun
keadaan yang dialami orang lain, orang itulah yang harus menemukan
jalan keluarnya.
Makiguchi biasa menggambarkan sisi problematis dari cara hidup
seperti itu dengan contoh berikut ini. Anggaplah ada yang meletakkan
sebuah batu besar di rel kereta api. Tak perlu ditanya lagi, ini tentu
perbuatan jahat. Jika kita tidak menyingkirkan batu itu, pasti akan ada
kereta api yang menabraknya dan membuat kereta tergelincir.
Dengan kata lain, jika seseorang mengetahui sebuah bahaya tetapi
tidak berbuat apa-apa, karena bahaya itu tidak berdampak langsung pada
dirinya; kegagalan melakukan kebaikan ini akan membuahkan hasil yang
jahat.
Semua orang berbicara tentang kesalahan perbuatan jahat, tetapi
entah mengapa tak seorang pun dipandang bertanggung jawab atas
kegagalanuntukberbuatbaik.Karenaitulahberbagaikejahatansosialyang
mendasar tetaptakterpecahkan.[12]Setiappandanganbahwakegagalan
berbuatbaikadalahsamadenganperbuatanjahat, akantersingkir, bilakita
membayangkan diri ada di dalam kereta api yang melaju menuju bencana
tersebut.
Dalam persoalan politik, ekonomi, dan lainnya, kita melihat adanya
sikap diam dan menerima begitu saja, ketika kepentingan orang-orang
tertentu dikorbankan demi kebahagiaan kelompok terbesar. Bahaya cara
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berpikir seperti ini digambarkan oleh krisis iklim. Kepasifan membiarkan
pengorbanan orang lain dapat mengikis pondasi keberlangsungan umat
manusia. Bahkan kalaupun kita tidak merasakan risikonya saat ini, dalam
jangka panjang, setiap bagian bumi pasti akan terkena dampaknya.
Filosof

politik

Amerika

Martha

C.

Nussbaum

sudah

memperingatkan bahaya mengejar kepentingan jangka pendek dan
menyerukan upaya untuk memupuk kesadaran akan kewarganegaraan
global.
“Lebih dari waktu kapan pun di masa lalu, kita semua bergantung
pada orang-orang yang tidak pernah kita lihat, dan mereka juga
bergantung pada kita...” Dan tak ada seorang pun dari kita yang
berdiri di luar kesaling-bergantungan global ini.[13]
Memupuk kemampuan imajinatif melalui pendidikan dan belajar
akan meluaskan solidaritas serta gerakan akar rumput untuk menemukan
penyelesaian bagi masalah-masalah global.
Makiguchi sendiri menegaskan bahwa cara hidup yang harus
diupayakan adalah cara hidup berkontribusi. “Kebahagiaan sejati hanya
bisaterwujuddenganberbagikegembiraandanpenderitaanorangbanyak
sebagai anggota masyarakat.”[14] Dewasa ini, kita perlu meluaskan
kesadaran semacam itu agar mencakup seluruh dunia: Tidak ada yang
lebih penting lagi dibandingkan hal ini.
Buddhisme memandang dunia sebagai jaringan yang saling
terhubung, dan di dalam jaringan itu tak ada sesuatu pun yang bisa
29

benar-benar terputus dari hal-hal lainnya. Saat demi saat, dunia direka
dan dibentuk melalui keterhubungan bersama ini. Bila kita memahami
hal ini dan dapat merasakan dalam relung diri kita, bahwa kehidupan
dan keberadaan kita dimungkinkan di dalam jaringan keterhubungan
ini; maka kita akan melihat dengan jelas bahwa tidak ada kebahagiaan
yang dinikmati oleh diri kita saja, dan tidak ada penderitaan yang hanya
menimpa orang lain saja.
Dalam pengertian ini, kita sendiri—di tempat kita berada saat
ini—menjadi titik awal bagi perubahan positif yang beruntun. Kita tidak
hanya mampu mengatasi tantangan pribadi, tetapi juga berkontribusi
untukmemperbaikilingkunganterdekatdanbahkanmasyarakatmanusia
secara umum, ke arah yang lebih baik.
Kesadaran nyata akan kesaling-bergantungan ini memberikan
suatu kerangka kerja atau seperangkat kaidah untuk mempertimbangkan
kembali hubungan antara diri sendiri dengan orang lain, serta antara
kita sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Inilah pendekatan yang
didorong Buddhisme untuk kita anut.
Di sini, pendidikan sangat penting karena membuat kita mampu
mengisi kerangka kaidah di atas dengan pengalaman empati nyata yang
kita rasakan ketika melihat kepedihan orang lain. Kemampuan kita
untuk memahami hal ini, diasah dengan mempelajari latar belakang dan
penyebab dasar dari berbagai masalah seperti degradasi lingkungan atau
ketidak-setaraanmanusia.Selanjutnya,pengetahuaniniakanmemperjelas
dan memperkuat sistem kaidah etis yang menjadi pegangan kita untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut.
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Fungsi belajar yang kedua adalah menumbuhkan keberanian untuk
menghadapi kesulitan dengan tabah.
Tantangan yang dihadapi umat manusia, seperti kemiskinan
ataupun bencana alam, mewujudkan diri secara unik serta tergantung
dengan lokasi dan keadaan. Dan seperti yang sudah saya katakan dengan
merujuk pada perubahan iklim; dampak berbagai ancaman itu begitu
rupa sehingga dapat memengaruhi siapapun, di mana pun, dan kapan
pun. Itulah sebabnya upaya yang bersifat dari hari-ke-hari diperlukan di
setiap daerah untuk meningkatkan resiliensi (kemampuan untuk pulih ke
kondisi semula setelah mendapat tekanan ataupun gangguan dari luar),
guna menumbuhkan kemampuan untuk mencegah krisis serta bertindak
bijaksana secara luwes dan energik dalam menanggapi kondisi sulit
setelah bencana.
Sebagai pendidik, Makiguchi berfokus pada peningkatan
kemampuan murid untuk menangkap makna penting di balik segala
peristiwadilingkunganmerekadanmeresponsnyasecaraproaktif,sesuatu
yang beliau namakan “keberanian menerapkan”.[15] Bagi beliau, tujuan
sejati pendidikan adalah memupuk kemampuan menemukan peluang,
untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, dan
melakukan itu dengan efek maksimum lewat tindakan nyata.
Untuk mencapai tujuan ini, yang lebih diperlukan daripada sekadar
menyediakan jawaban yang benar bagi para murid, adalah“menugaskan
anak-anak ke tempat berlimpahnya kesempatan untuk menerapkan apa
yang sudah dipelajari, dan memusatkan perhatian mereka pada upaya
ini.”[16]
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Makiguchi menekankan pentingnya menumbuhkan keberanian
menerapkan—kemampuan untuk memecahkan masalah dengan upaya
sendiri—berdasarkan pemahaman terhadap sifat dari berbagai masalah
itu yang diperoleh lewat belajar. Keberanian seperti itulah yang membuat
kita tidak tenggelam tak berdaya oleh keadaan, dan justru mampu
menciptakan arah masa depan yang kita inginkan.
Sebagai contoh, bentuk masyarakat global berkelanjutkan yang
ingindiwujudkanSDG(SustainableDevelopmentGoals)bukanlahsesuatu
yang ditetapkan atau diketahui dengan jelas sedari awal. Persis seperti
berbagai krisis dan ancaman menjelmakan diri dalam cara yang berbeda
di lingkungan yang berbeda, maka tidak ada rumus tetap yang dapat
diterapkansecarauniversaluntukmencapaipembangunankeberlanjutan.
Meskipun usaha untuk mengejar keberlanjutan lewat upaya-upaya yang
memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan membuahkan
hasil-hasil positif, tidak ada satu pun hasil-hasil itu yang boleh dianggap
final.
Tahun-tahun terakhir ini kita menyaksikan semakin besarnya
perhatian pada nilai resiliensi sebagai kemampuan untuk bereaksi
terhadap realitas yang selalu berubah. Seperti yang dinyatakan oleh
Andrew Zolli dan Ann Marie Healy, “Sasarannya haruslah kedinamisan
yang sehat, bukan kemandekan yang beku.”[17] Ini pendekatan yang
sangat sejalan dengan pandangan Buddhis tentang realitas sebagai suatu
jaringan keterhubungan.
Aspek utama suatu masyarakat global berkelanjutan akan terlihat
jelas saat setiap orang dari kita mendata hal-hal yang tak tergantikan
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nilainya, lalu bertindak bijaksana untuk melindungi dan mewariskan
hal-hal itu ke masa depan. Di sini terletak arti penting dari upaya untuk
menciptakan nilai di tempat kita berada sekarang, melalui ucapan dan
tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh kita saja.
Makiguchi memakai istilah “keberanian menerapkan” dan bukan
“tindakanmenerapkan”(istilahyanglebihformalistis),untukmenunjukkan
keyakinannya pada kemampuan inheren manusia untuk tak terkalahkan
di hadapan kesulitan, dan untuk mengungkapkan komitmennya kepada
harkat dan martabat setiap individu yang tak berbatas.
Dari sudut pandang ini, kata-kata seorang gadis berusia 17 tahun

WANITA PBB/RYAN BROWN

dari Zimbabwe yang berbicara di sebuah panel yang diselenggarakan oleh

MelissaRuvimboKubvorunodariZimbabweberbicaradiForumGenerasiMuda
ECOSOC yang diselenggarakan oleh Wanita PBB, Februari 2015
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Wanita PBB di Markas Besar PBB bulan Februari 2015 membangkitkan
perasaan yang kuat:
“Kami adalah 860 juta wanita muda dan anak perempuan yang
hidup di negara-negara berkembang. Kami lebih dari sekadar
angka statistik. Kami adalah 860 juta mimpi, 860 juta suara, dan
kami memiliki kekuatan untuk menciptakan perbedaan!” [18]
Saat dihadapkan pada ancaman dan krisis yang semakin
menciutkan hati, kita akan mudah melupakan pentingnya hidup manusia
sebagai individu serta potensinya yang benar-benar tak terbatas. Beratnya
tantangan memang dapat menenggelamkan kisah hidup yang unik
dari setiap individu, impiannya, perasaannya yang tak terucapkan, serta
kemampuannya untuk memulai suatu proses perubahan di lingkungan
terdekatnya. Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, SGI berusaha
menumbuhkan kesadarantentangkayanyakemungkinan-kemungkinan
setiap individu, kemampuan untuk merespons realitas-realitas di sekitar
kita secara efektif.
Khususnya, dimulai dengan pameran “Senjata Nuklir: Ancaman
terhadap Dunia Kita” yang diluncurkan di Markas Besar PBB di New
York pada tahun 1982, kami telah menempatkan pendidikan untuk
kewarganegaraan global di pusat kegiatan akar rumput kami, guna
mencari pemecahan masalah-masalah global.
Melalui pendidikan untuk kewarganegaraan global, yang
mewujudkan kedua fungsi pendidikan yang sudah saya bahas, kami
mendorong empat proses yang saling berjalin berikut ini:
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•

Mempelajari dan memahami masalah-masalah masyarakat
tempat di mana seseorang hidup, serta tantangan-tantangan
yang dihadapi dunia secara keseluruhan;

•

Menyelaraskan

diri

sendiri

dengan

kaidah

yang

dikembangkanlewatpembelajaranini,agardapatmelakukan
proses perenungan cara hidup setiap hari;
•

Mampu mengembangkan potensi tak terbatas yang ada di
dalam hidup setiap orang; dan

•

Menerapkan kepemimpinan transformatif untuk sebuah
era baru melalui tindakan-tindakan konkret yang diambil di
dalam komunitas tempat seseorang tinggal.

Berbesar hati dengan fakta bahwa SDG yang baru secara jelas
merujuk pada pentingnya pendidikan untuk kewarganegaraan global,
kami akan terus mempercepat kegiatan kami dengan fokus pada empat
proses ini.

DIALOG SEBAGAI JALAN MENUJU EMPATI
Di samping pendekatan berbasis belajar, kami juga menekankan
pentingnya dialog sebagai fondasi kegiatan-kegiatan kami. Saya secara
pribadi yakin bahwa dialog sangat esensial jika kita ingin membangun
sebuah dunia tempat tak seorang pun menderita.
Agar berhasil memenuhi tantangan yang dihadapi umat manusia,
sangatlahpentinguntukterusmemikirkanpertanyaan-pertanyaanseperti:
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apa sebenarnya yang harus kita lindungi, siapa yang akan melindunginya,
dan dengan cara apa? Kita harus mulai dari sudut pandang orangorang yang paling terkena dampak, dan bekerja bersama mereka untuk
menemukan jalan menuju solusi. Dialog menyediakan kerangka untuk
ini.
Dengan dilatari sederet bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem,
Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (DRR,
Disaster Risk Reduction) diadopsi dalam Konferensi Dunia PBB Ketiga
mengenai Pengurangan Risiko Bencana yang diadakan di Sendai, Jepang,
Maret 2015. Kerangka kerja ini menetapkan sasaran bersama seperti
upaya memperkecil jumlah orang yang terdampak bencana sampai tahun
2030.
Saya terkesan oleh perhatian yang dicurahkan kepada prinsip
“Membangun Kembali dengan Lebih Baik”. Prinsip ini mengacu pada
ide bahwa upaya pemulihan harus memperhitungkan dan berusaha
meringankan tantangan tertentu yang sudah menimpa suatu komunitas
sebelum bencana. Sebagai contoh, walaupun rumah para lansia sudah
ditingkatkanketahanannyaterhadapgempasebagaibagiandarikegiatan
DRR, masih tersisa beragam masalah yang belum terpecahkan, seperti
kesulitan sehari-hari dalam mengakses fasilitas kesehatan atau toko.
Upaya untuk membangun kembali dengan lebih baik harus berusaha
mengatasi masalah-masalah kritis yang sudah ada sebelum terjadinya
bencana melalui proses pemulihan.
Di sini, saya teringat pada kisah perumpamaan Buddhis berikut
ini: Alkisah, seorang pria melihat sebuah rumah megah tiga lantai milik
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seorang kaya dan memutuskan bahwa dia juga harus punya rumah seperti
itu untuk dirinya sendiri. Sepulang ke rumah, dia segera menyuruh
tukang kayu untuk membangun rumah tiga lantai, dan si tukang kayu
mulai mengerjakan fondasi, lalu lantai kesatu dan kedua. Karena tidak
mampu memahami hal ini, si pria mendesak tukang kayu itu dengan
berkata, “Saya tidak butuh lantai kesatu dan kedua.” Si tukang kayu
menjawab dengan kesal, “Sepertinya itu mustahil. Bagaimana bisa Tuan
mengharapkan saya membangun lantai kedua tanpa lantai kesatu, atau
lantai ketiga tanpa lantai kedua?”
Serupa dengan itu, respons terhadap krisis kemanusiaan harus
memiliki fokus dasar pada martabat setiap individu. Upaya pemulihan
tidak boleh terbatas pada rekonstruksi fisik, tetapi harus mencakup juga
perhatian yang teliti pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar,
seperti bagaimana caranya menjadikan hidup lebih baik bagi anggotaanggota komunitas, dan bagaimana caranya memperdalam ikatan
komunikasi dan dukungan di antara penduduk? Tanpa ini, upaya
pemulihan tidak akan membuahkan hasil optimal.
Untuk mencapai tujuan ini, harus disimak suara orang-orang
yang paling mengalami dampak terberat dan melakukan dialog dengan
mereka guna menemukan pemecahan bersama-sama. Ironi dalam
krisis kemanusiaan adalah bahwa semakin buruk kondisi yang dialami
seseorang, semakin sulit pula ia membuat suaranya didengarkan. Melalui
dialog,kitaberhadapansecaralangsungdenganpengalamanmerekadan
dapatmelihatjelassetiapunsuryangdiperlukanuntukmemastikanbahwa
upaya pemulihan tidak meninggalkan siapapun. Yang paling penting,
mereka yang pernah mengalami penderitaan terberat memiliki pelajaran
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dan kemampuan untuk berbagi. Sesuatu yang tidak ternilai harganya.
Kerangka Kerja Sendai mencantumkan perlunya proses berbagi
pengetahuan dan pengalaman sebagai peran yang dapat disumbangkan
oleh warga negara dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka
keterlibatan aktif mereka. Dalam konteks ini, pengalaman orang-orang
di wilayah yang tertimpa bencana sangatlah penting.
Hal ini tampak jelas setelah bencana gempa bumi dan tsunami
yang melanda wilayah timur laut Jepang pada 11 Maret 2011. Banyak
orang yang terkena bencana, namun mereka mampu menyemangati dan
mendukung korban lain, dengan begitu mereka menjadi agen pemulihan
yang efektif. Melalui dukungan SGI yang terus-menerus terhadap upaya
pemulihan, kami mendapat kesempatan untuk belajar secara mendalam
dari pengalaman yang sangat berharga ini, dan menekankan pentingnya
suaradankemampuanparakorbanbencanabagiprosespemulihandalam
konferensi-konferensi internasional berikutnya.
Hal yang sama berlaku juga pada upaya untuk mencapai SDG.
Pemerintah, organisasi internasional, dan LSM perlu mendengarkan
suara orang-orang yang hidup dalam keadaan yang sulit, agar dapat
menentukan langkah-langkah yang harus diambil serta strategi untuk
memastikan keberhasilan langkah-langkah itu.
Saat menelaah dunia yang penuh tantangan dan konflik, di
mana berita baik sedikit sekali terdengar, Amina J. Mohammed, yang
bertugas sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB mengenai
PerencanaanPembangunanPasca-2015,menekankanbahwakunciuntuk
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memperkuat persatuan masyarakat

Dialog benar-benar
sesuatu yang dapat
dilakukan siapa

internasional adalah “menemukan
lagi tempat untuk kemanusiaan
kita … dengan memungut kembali
nilai-nilai yang sudah dilupakan

pun, di mana pun,

sepanjang jalan.”[19] Dialog benar-

dan kapan pun,

benar sesuatu yang dapat dilakukan

untuk memulihkan

siapapun, di mana pun, dan kapan

kemanusiaankolektif
kita.

pun,untukmemulihkankemanusiaan
kolektif kita.
Di

saat-saat

memanasnya

ketegangan dan konflik, ada satu lagi peran penting yang dapat dialog
mainkan. Dialog dapat memberikan daya dorong untuk memperbarui
koneksi antara diri sendiri dan orang lain, serta diri sendiri dan dunia.
Maka, dialog dapat berfungsi sebagai sumber energi kreatif untuk
mengubah zaman.
Sebagai akibat globalisasi—salah satu tren penentu abad ke21—manusia dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya,
kini tinggal di luar negara asal mereka karena mendapat kesempatan
bekerja atau belajar, atau memutuskan untuk tinggal di suatu lokasi baru.
Banyak negara menyaksikan aliran masuk orang-orang dari beragam
latar belakang budaya, sehingga terbuka peluang-peluang baru untuk
interaksi dan pertukaran. Tetapi, pada saat yang sama, meningkat pula
tingkat rasisme dan xenofobia (ketakutan pada orang yang asing atau
tidak dikenal).
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EMPAT PEMANDANGAN HUTAN SAL
Hutan Sal mengacu ke sebuah hutan pohon sal yang terletak di
wilayah utara Kushinagara, India, tempat Sakyamuni wafat. Konon
orang yang berbeda akan mengenali kumpulan pohon yang sama
dengan cara berbeda pula, sesuai dengan kondisi kejiwaan mereka,
dan persepsi yang berbeda-beda ini digambarkan dengan memakai
nama empat jenis negeri dari doktrin aliran Buddhisme T’ien-t’ai.
Sebagian menganggap Hutan Sal sebagai Negeri Bijaksanawan
dan Makhluk Fana, bagi sebagian orang hutan itu adalah Negeri
Transisi, sementara yang lainnya menganggapnya Negeri Karunia
Sejati atau Tanah Sinar Sentosa Abadi.

Dalam proposal perdamaian yang saya tulis tahun lalu, saya
memperingatkanbahayanyapernyataankebencian.Sayamencatatbahwa,
tak peduli kepada siapapun pernyataan itu ditujukan, hasutan kebencian
semacam itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh
diabaikan. Sangatlah penting agar pengakuan ini harus dipastikan di
seluruh masyarakat internasional. Untuk membangun masyarakat yang
menolak xenofobia dan hasutan kebencian, setiap orang perlu dikenalkan
dengan berbagai sudut pandang. Dialog temu muka dapat memainkan
peran penting dalam hal ini.
Ajaran Buddhis mengenai Empat Pemandangan Hutan Sal
menggambarkan bagaimana perbedaan keadaan mental atau spiritual
manusia membuat mereka melihat hal yang sama dengan sudut pandang
yang sama sekali berlainan. Misalnya, pemandangan sungai yang sama
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mungkin saja membuat orang-orang yang berbeda untuk tergugah oleh
keindahan airnya yang jernih, untuk memikirkan jenis ikan apa yang
dapat ditemukan di sana, atau untuk mencemaskan jika sungai itu meluap.
Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua itu bukan hanya soal
perbedaan dalam persepsi subjektif; perbedaan ini dapat menumbuhkan
tindakan yang benar-benar akan mengubah lanskap itu.
Contoh untuk hal ini dapat ditemukan dalam kisah kehidupan
sahabat karib saya, mendiang Dr. Wangari Maathai (1940-2011).
Orang-orang di desa di Kenya tempat Dr. Maathai dilahirkan
memperlakukan pohon Ara dengan hormat, sehingga ikut melindungi
ekologi setempat. Sekembali ke Kenya setelah menyelesaikan studi di
AmerikaSerikat,suatupemandanganmengejutkaniatemukan.Sebatang
pohon Ara yang dia cintai sejak masa kecil, telah ditebang oleh pemilik
baru tanah itu agar terbuka lahan untuk menanam teh. Ini tidak hanya
mengubah lanskap, tetapi karena pola ini terulang di tempat lain, dan
longsor pun semakin sering terjadi sehingga sumber air minum semakin
langka.[20]
Ini merupakan contoh mengenaskan betapa sesuatu yang begitu
dicintai oleh satu orang bisa tampak sebagai sebuah penghalang bagi
orang lain. Persoalan yang muncul dari perbedaan pemahaman seperti ini
tidak terbatas pada hubungan antar-individu tetapi juga memengaruhi
hubunganantaraberbagaikelompokyangberbedalatarbelakangbudaya
dan etnik. Hal-hal yang tidak terukir di kesadaran kita, hanya ada dalam
dunia versi kita.
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Sementara kita sebagai manusia mungkin pandai memahami
perasaan orang-orang yang berhubungan dekat dengan kita, jarak
geografis dan budaya dapat menghasilkan kejauhan psikologis. Semakin
cepatnya proses globalisasi sepertinya memperburuk keadaan ini, dan
alat-alat komunikasi modern kadang memperkuat kecenderungan untuk
berprasangka dan membenci. Akibatnya, orang akhirnya menghindari
interaksi dengan mereka yang berbeda, termasuk mereka yang tinggal
dalam komunitas yang sama, dan memandang mereka dari balik suatu
filter prakonsepsi yang diskriminatif. Masyarakat secara keseluruhan
sudah menyaksikan berkurangnya kemampuan kita untuk menghargai
orang lain—menghargai mereka apa adanya, tidak peduli bagaimana pun
kondisi mereka dan siapapun mereka. Saya yakin bahwa cara yang paling
ampuh untuk mengubah keadaan ini adalah dengan saling menyimak
kisah kehidupan maing-masing melalui dialog satu-dengan-satu.
Tahun lalu, dalam rangka Hari Pengungsi Dunia, UNHCR
meluncurkan sebuah gerakan pendidikan publik yang memperkenalkan
kisah kehidupan para pengungsi, dengan mendorong masyarakat untuk
menyampaikan kisah-kisah ini kepada teman dan kenalan mereka. Setiap
pengungsi diperkenalkan dengan nama dan atribut yang mudah dikenali
dan tidak berkaitan dengan kebangsaan—“Tukang kebun. Ibu. Pecinta
alam.” “Pelajar. Kakak. Penyair.”[21]—dan menguraikan kisah dan
perasaan mereka mengenai keadaan mereka saat itu. Berhadapan dengan
pengalaman dan kisah hidup seseorang dalam istilah-istilah yang begitu
nyata dan familier dapat membuat kita melihat, melampaui status mereka
sebagai“pengungsi”, status yang dibuat tanpa mengetahui siapa mereka
yang sebenarnya.
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SEIKYO SHIMBUN

Daisaku Ikeda bertemu Profesor Ved Nanda, Tokyo, Jepang, September 1999

Ketika saya bertemu dengan Profesor Ved Nanda dari University of
Denver di Amerika Serikat, dia menuturkan kepada saya pengalamannya
di usia 12 tahun, saat dia terpaksa meninggalkan rumahnya akibat
terpecah-belahnya India di tahun 1947 dan harus berjalan kaki selama
berhari-hari bersama ibunya untuk mencari keselamatan. Dia kemudian
mempelajari hukum internasional dan menjadi pakar masalah hak asasi
manusia dan pengungsi. Seperti yang dia tulis di kemudian hari:
“Tak diragukan lagi bahwa pengalaman di awal masa kecil saya,
telah meninggalkan pengaruh yang mendalam dan abadi pada
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kehidupan saya. Saya akan ingat sampai hari terakhir hidup saya,
kesedihan yang saya rasakan saat terpaksa meninggalkan tanah
kelahiran saya”.[22]
Seperti yang ditunjukkan oleh upaya UNHCR untuk menampilkan
wajah kemanusiaan para pengungsi, pemahaman kita tentang orangorang dari agama atau etnik berbeda dapat diubah melalui kontak dan
percakapan langsung bahkan dengan satu saja anggota kelompok itu.
Pertemuan seperti itu dapat memunculkan suatu “lanskap” yang sama
sekali baru dan berbeda. Dengan melakukan dialog yang terbuka dan
jujur, kita dapat melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi dari
pandangan, dan dunia mulai terlihat dengan cahaya yang lebih hangat,
lebih manusiawi.
Pada September 1974, di tengah memuncaknya ketegangan
Perang Dingin, saya memutuskan untuk mengabaikan suara-suara yang
mengkritik dan menentang kunjungan saya ke Uni Soviet, untuk pertama
kalinya. Keyakinan yang mendorong saya adalah ini: Kita tidak perlu
takut dengan Uni Soviet, tetapi kita harus takut pada ketidaktahuan kita
tentang Uni Soviet.
Konflik dan ketegangan itu sendiri tidak membuat dialog mustahil
dilakukan.Yang membangun tembok di antara kita adalah keinginan kita
untuk terus mengabaikan yang lain. Inilah sebabnya sangat penting untuk
menjadi orang yang memulai dialog. Segalanya dimulai dari sana.
Dalam jamuan makan malam setibanya saya di Moskow, saya
menyuarakan perasaan saya:
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“Kita merasakan kehangatan manusia, kehangatan hati, dalam
cahaya yang tumpah dari jendela di musim dingin yang indah di
Siberia. Dengan demikian, kita berjanji akan menjaga cahaya hati
manusia,tidakpedulisepertiapapunperbedaandalamsistemsosial
kita”.
Perasaan yang sama mendorong saya mengunjungi Kuba beberapa
puluh tahun kemudian, pada Juni 1996. Ini hanya empat bulan setelah dua
pesawat sipil Amerika ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Kuba, tetapi
saya yakin bahwa kemauan bersama untuk mewujudkan perdamaian
memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan yang paling berat. Dan
dengan tekad ini, saya bertukar pendapat secara bebas dan tak terkekang
dengan presiden saat itu, Fidel Castro.
Ketika saya menyampaikan ceramah penghormatan di Universitas
Havana, saya menekankan bahwa pendidikan adalah jembatan penuh
harapanmenujumasadepan.Setelahkunjunganitukamisudahmelakukan
pertukaran pendidikan dan budaya yang berlanjut sampai hari ini. Maka,
saya sangat gembira ketika, pada Juli tahun lalu, Amerika Serikat dan
Kuba memulihkan hubungan diplomatik setelah 54 tahun terputus.
Sementara hubungan diplomatik tentu saja penting, yang lebih
penting lagi adalah dialog dan pertukaran di level akar rumput, yang aktif
merangkul realitas dan keberadaan orang lain. Ini sesuatu yang mudah
sekali tersamar oleh pendekatan yang berburuk sangka terhadap bangsa
dan agama lain.
Saya yakin bahwa bila kita, sebagai individu, menggunakan
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persahabatan dan empati untuk memetakan kembali dunia di dalam hati
kita, dunia sekitar kita juga akan mulai berubah.
Guru saya Josei Toda (1900-1958), presiden kedua Soka Gakkai,
seringmemperingatkantentangbahayamembiarkanlensakebangsaanatau
pengelompokan“yang lain”menjadi dasar bagi tanggapan kita terhadap
suatu persoalan. Beliau melihat bahwa meskipun individu-individu dari
kebangsaan yang berlainan berusaha hidup berdampingan dengan cara
yangberadab,hubunganantaranegara-negaraditandaioleh“penggunaan
kekerasan secara terus-menerus di balik kedok kebudayaan.”[23]
Beliau juga menyayangkan fakta bahwa perbedaan ideologi
menumbuhkan konflik politik dan ekonomi. Beliau mengutarakan
keprihatinan bahwa alasan identitas kolektif mulai membutakan kita akan
kemanusiaan kita bersama. Lebih jauh lagi, beliau menyerukan perlunya
solidaritas kemanusiaan berbasis luas yang dipersatukan oleh kerinduan
akan perdamaian, suatu “nasionalisme global” yang dilandasi keinginan
bahwa“kata kesengsaraan tidak lagi digunakan untuk menggambarkan
dunia, negara dan individu mana pun.”
Pada tahun 1996, saya mendirikan Institut Toda untuk Penelitian
Perdamaian dan Kebijakan Global sebagai cara untuk melestarikan pusaka
warisan guru saya. Pada Februari 2016, Institut ini menggelar konferensi
di Tokyo mengenai potensi agama-agama dunia untuk berkontribusi
kepada penciptaan perdamaian. Dengan mengumpulkan periset dan
cendekiawan dari latar belakang agama Nasrani, Yudaisme, Islam, dan
Buddhisme, konferensi tersebut berfokus pada kemampuan agama untuk
memunculkan aspek-aspek positif umat manusia. Para peserta mengkaji
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cara-cara untuk menggiring dunia abad ke-21 ini menjauhi kekerasan
dan kebencian, dan sebaliknya menciptakan suatu arus baru perdamaian
dan nilai-nilai perikemanusiaan.
Jacques Maritain (1882-1973), filosof Prancis yang ikut merancang
konsep Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pernah menyerukan
perlunya suatu “geologi nurani” [24] yang akan menggali kesamaankesamaan yang harus ada dalam tindakan manusia, yang melampaui
perbedaan ideologi dan falsafah. Melalui kegiatan-kegiatan di bawah
tema “Dialog Peradaban untuk Kewarganegaraan Global”, Institut Toda,
yang merayakan hari jadinya ke-20 pada 11 Februari, aktif terlibat dalam
tantangan ini.
Kekuatan untuk menggerakkan manusia pada level terdalam tidak
ditemukan dalam rumusan dogma, tetapi ada pada kata-kata yang berasal
dari pengalaman seseorang dan dalam kata-kata yang memiliki bobot
realitas dari pengalaman itu. Pertukaran yang dilakukan dengan bahasa
semacamitudapatmenggalitambang-tambangkemanusiaanbersamakita
yang melimpah, lalu membawa kembali ke permukaan kekayaan spiritual
yang berkilauan, yang akan menerangi masyarakat manusia. Inilah
keyakinan yang terus mendorong saya tahun demi tahun sewaktu saya
melakukan dialog dengan orang-orang dari latar belakang budaya, etnik,
dan agama yang berbeda-beda.
Memang melalui pertemuan antara manusia yang berbeda jalan
hidupnyainilahmatakitaterbukaterhadappemandanganyangtidakakan
terlihat bila tidak ada pertemuan itu. Saat orang-orang saling bertemu
dalam keutuhankemanusiaanmereka,didalamgemaselaras perjumpaan
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itulah, melodi energi kreatif yang

Inilah arti penting

baru akan terungkap.

dialog yang

Inilah arti penting dialog

sesungguhnya:Dialog

yang sesungguhnya: Dialog dapat

dapat bertindak

bertindak sebagai gudang harta

sebagai gudang

berbagai kemungkinan, sebagai

harta berbagai

dinamo untuk menciptakan sejarah.

kemungkinan,
sebagai dinamo untuk
menciptakan sejarah.

Di dalam dialog, peserta
berbagi waktu dan ruang bersama.
Persahabatan dan kepercayaan yang
dibina selama tekun menjalani proses
ini, dapat membentuk basis bagi

solidaritas warga yang bekerja untuk memecahkan masalah-masalah
global dan mewujudkan sebuah dunia yang damai.

MENUJU DUNIA YANG LEBIH MANUSIAWI
Berikutnya, saya ingin mengajukan beberapa gagasan dalam tiga bidang
yang membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi oleh pemerintah
dan masyarakat sipil:
•

Bantuan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia;

•

Integritas ekologi dan pengurangan risiko bencana; serta

•

Pelucutan dan pelarangan senjata nuklir.
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Usulan-usulan ini diarahkan menuju gagasan tentang dunia ideal,
tempat tak seorang pun menderita, seperti yang diuraikan dalam SDG.
Yang pertama dari bidang-bidang utama ini adalah bantuan
kemanusiaan serta perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia.
Khususnya, saya ingin menawarkan dua usulan konkret untuk KTT
Kemanusiaan Dunia yang dilangsungkan di Istanbul bulan Mei tahun ini.
Pertama, saya mengimbau semua peserta KTT untuk menegaskan
kembali sebuah prinsip, bahwa respons kita terhadap krisis pengungsi
yang terus memburuk terutama sekali harus didasarkan pada hukum hak
asasimanusiainternasional,dansayamendesakmerekauntukmenyatakan
komitmen yang jelas terhadap keutamaan melindungi nyawa dan hak
anak-anak pengungsi.
Jumlah pengungsi yang mencari perlindungan di negeri-negeri
asing sangat besar seperti masa pasca-Perang Dunia II. Di dalam
negeri-negeri penerima, kecemasan pun semakin tinggi menyangkut
meluasnyaketidakstabilansosial,meningkatnyapengeluaranpemerintah
untuk bantuan kemanusiaan, serta kemungkinan menyusupnya teroris
yang menyamar sebagai pencari suaka. Walaupun setiap negara telah
mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan masalah-masalah
ini, setiap respons terhadap krisis pengungsi harus dilandasi komitmen
untuk melindungi nyawa dan martabat manusia yang merupakan inti
hukum hak asasi manusia internasional.
Dalam pendekatan yang sama dengan situasi orang-orang yang
kehilangan tempat tinggal dalam bencana alam dan terpaksa tinggal di
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penampungan sementara; konflik
dan perang pun dalam sekejap

Kita harus ingat
bahwa korban
terbanyak dari konflik
bersenjata adalah
anak-anak yang
membentuk lebih

mencerabutkehidupanbanyakorang,
serta merampok semua harapan.
Lebih dari apapun, kita harus ingat
bahwa korban terbanyak dari konflik
bersenjata adalah anak-anak yang
merupakan setengah dari jumlah
pengungsi.

dari setengah jumlah
pengungsi.

Tahun lalu menandai hari
jadi ke-10 Resolusi 1612, sebuah
kebijakan Dewan Keamanan PBB
terkait

perlindungan

anak-anak

yang terdampak konflik bersenjata. Selain menjaga anak-anak agar tidak
mengalami kekerasaan atau eksploitasi di tengah konflik bersenjata,
kebutuhan yang mendesak adalah memberikan perlindungan kepada
anak-anak yang melarikan diri dari gempuran perang.
Dalam SDG, anak-anak menempati urutan pertama dalam daftar
orang-orang yang rentan terhadap dan akan paling serius terdampak
oleh berbagai ancaman. Direktur Eksekutif UNICEF Anthony Lake
menyatakan, “Setiap anak berhak atas karunia masa kanak-kanak yang
normal.”[25] Melindungi hak anak-anak untuk menikmati karunia ini
haruslahmenjadifondasiutamadukunganinternasionaluntukpengungsi.
Keadaan darurat kemanusiaan hanya dapat (disebut) terselesaikan
bila anak-anak yang kehidupannya terdampak dapat melangkah
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meninggalkan pengalaman pahit itu untuk maju dengan harapan dalam
hati mereka. Bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah
mereka dan sekarang berjuang untuk membangun kembali kehidupan
mereka di sebuah daerah baru, kehadiran anak-anak yang tersenyum
penuh harapan akan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan.
Imbauan kedua saya kepada KTT Kemanusiaan Dunia adalah agar
tercapai kesepakatan untuk memperkuat program-program PBB yang
mendukung negara-negara penerima pengungsi di Timur Tengah, dan
memprioritaskan pendekatan serupa di wilayah-wilayah lain di Asia dan
Afrika.
Data statistik PBB menunjukkan bahwa hampir 9 dari 10 pengungsi
mencari keselamatan di wilayah dan negara yang dianggap kurang
berkembangperekonomiannya.[26]Jumlahpengungsiyangbegitubesar
sangat membebani penduduk tuan rumah yang sudah rapuh ini, sampaisampai mereka kesulitan menyediakan akses ke air bersih dan layanan
publik lainnya. Banyak dari mereka tidak mampu meneruskan sokongan
kepada pengungsi tanpa kerja sama internasional.
Mukadimah Konvensi Menyangkut Status Pengungsi memaparkan
sebuah fakta, bahwa memberikan suaka dapat meletakkan“beban berat
yang tidak semestinya” pada negara-negara tertentu, dan menyatakan
bahwa suatu solusi yang memuaskan tidak dapat dicapai tanpa kerja sama
internasional. Saya yakin bahwa komunitas global harus terus menjaga
semangat kerja sama internasional yang meresapi Konvensi itu, dalam
membahas kebutuhan para pengungsi antar-negara maupun pengungsi
dalam negeri.
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Dalam proposal perdamaian tahun lalu, saya menyerukan perlunya
pengembangan program-program pemberdayaan regional dengan
berbagaiproyekbantuanpendidikandanpenyediaanlapangankerjayang
merangkul, baik pengungsi maupun populasi lokal, khususnya generasi
muda dan wanita di negara-negara penerima.
Sekarang ini, sebuah prakarsa PBB yang menggabungkan operasi
bantuanpengungsidengandukunganuntukpendudukpenerimasedang
dilaksanakan di lima negara di Timur Tengah. Arsitektur bantuan baru
ini, Rencana Ketahanan dan Pengungsi Regional (3RP, Regional Refugee
and Resilience Plan), dirancang untuk memberikan dukungan langsung
kepada para pengungsi Suriah juga kepada penduduk negara penerima
dengan memperbaiki kualitas kehidupan dan kesempatan kerja melalui
peningkataninfrastruktursosialsetempat.Sasarannyaadalahmembangun
suatu kerangka kerja sama internasional untuk membantu menstabilkan
wilayah itu dan meringankan beban yang dihadapi Turki dan Lebanon,
yang masing-masing sudah menerima lebih dari satu juta pengungsi, juga
mengurangi tekanan pada Yordania, Irak, dan Mesir, tempat sejumlah
besar warga Suriah mencari perlindungan. Sampai hari ini, 3RP sudah
berkontribusi pada perbaikan pasokan makanan dan air minum yang
aman, juga perawatan kesehatan dan bidang-bidang lain. Kebijakan dasar
dan target-target konkret untuk masa depan prakarsa ini diumumkan
pada Desember tahun lalu.
Saya mendorong para peserta KTT Kemanusiaan Dunia untuk
membahas dan bercermin pada 3RP agar dapat berbagi praktik terbaik
dan cara mengatasi tantangan yang ada, serta menyatakan komitmen
untuk bekerja dalam solidaritas demi memuluskan pengembangan
52

kegiatan-kegiatan itu, termasuk kerja sama dalam pendanaan. Saya juga
mendesakpemerintahJepangagarmengandalkanpengalamannyauntuk
memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah dan sekitarnya sambil
meluaskan bantuan untuk pengungsi, dengan berfokus khususnya pada
upayamemastikanmasadepanyanglebihbaikbagipengungsianak-anak.
Saat ini, anak-anak di Turki, Lebanon, dan tempat lain memang
dapat belajar di sekolah-sekolah negeri setempat atau di pusat-pusat
pendidikan sementara, tetapi lebih dari setengah anak-anak pengungsi
Suriah lainnya tetap tidak bisa mengakses sekolah. PBB sudah memulai
rencana untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak
pengungsi. Uni Eropa sudah bekerja sama dengan UNICEF untuk
mendukung pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Suriah dan negaranegara tetangga; harapan menggebu saya adalah bahwa pemerintah
Jepang juga akan memainkan peran penting dalam bidang ini.
Dalam kemitraan dengan UNHCR, beberapa universitas Jepang
sudah memulai Program PendidikanTinggi Pengungsi yang menawarkan
kursus bergelar untuk para pengungsi. Beraneka ragam kesempatan
belajar semacam itu seharusnya tersedia bagi generasi yang lebih muda.
Masyarakat sipil harus saling berkolaborasi dalam menanggapi
tugas-tugas kemanusiaan yang mendesak seperti krisis pengungsi.
Dengan menuju sasaran yang sama, yaitu menciptakan sebuah dunia
tempat martabat semua orang dihormati, SGI akan melipatgandakan
upaya untuk menggalakkan pendidikan hak asasi manusia.
Tahun ini menandai tahun kelima sejak pengadopsian Deklarasi
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PBB mengenai Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia, ketika
negara-negara anggota PBB untuk pertama kalinya menyepakati standarstandar internasional untuk pendidikan hak asasi manusia.
Mengingat meningkatnya insiden diskriminasi rasial dan xenofobia
diseluruhdunia,khususnyaprasangkadankebencianterhadappengungsi
dan migran, saya rasa dua aspek berikut dalam Deklarasi PBB tersebut
khususnya paling penting:
•

Mendukung pengembangan individu sebagai anggota yang
bertanggung jawab dari sebuah masyarakat yang bebas,
damai, pluralis, dan inklusif.

•

Berkontribusi kepada pencegahan pelanggaran dan
penyalahgunaan hak asasi manusia, serta perlawanan dan
penghapusansemuabentukdiskriminasi,rasisme,stereotipe,
dan hasutan untuk membenci, serta
sikap dan prasangka berbahaya yang

Haruslah dibangun

mendasarinya.[27]

suatu etos yang
dengan jelas menolak
semua bentuk
pelanggaran hak asasi
manusia yang berakar

Intinya di sini adalah bahwa
tidak cukup hanya menahan diri dari
perilaku diskriminatif. Sebaliknya,
harus dibangun suatu etos yang
dengan jelas menolak semua bentuk

dalam prasangka dan

pelanggaran hak asasi manusia

kebencian

yang berakar dalam prasangka
dan kebencian—dengan kata lain,
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membantu suatu kebudayaan universal hak asasi manusia agar berurat
akar demi terbangunnya masyarakat-masyarakat yang inklusif.
Sebelumini,sayasudahmenyebutkansoalteguranpresidenpertama
Soka Gakkai Makiguchi bahwa kegagalan berbuat kebaikan adalah sama
dengan berbuat kejahatan. Dalam membangun sebuah kebudayaan
universal hak asasi manusia, tempat perilaku dan tindakan setiap individu
memainkan peran penting, kita harus memperbarui kesadaran kita akan
beratnya kegagalan berbuat kebaikan.
Deklarasi PBB itu tidak membatasi diri pada pengetahuan tentang
hak asasi manusia atau pendalaman pemahaman mengenainya, tetapi
secara eksplisit mencakup juga pengembangan sikap dan perilaku. Lebih
jauh lagi deklarasi itu mendefinisikan pendidikan dan pelatihan hak asasi
manusia sebagai “proses seumur hidup yang menyangkut semua usia”.
[28] Ini menunjuk ke unsur-unsur yang secara mutlak harus ada untuk
menciptakan berkembangnya suatu kebudayaan hak asasi manusia.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, SGI mendukung Deklarasi
PBB yang penting ini sejak tahap konsep. Sejak deklarasi ini diadopsi
oleh Majelis Umum pada Desember 2011, kami sudah mendukung
tujuan-tujuannya dengan mengadakan pameran untuk menumbuhkan
kesadaran serta melalui film dokumenter yang diproduksi bersama, Jalan
menuju Martabat: Kekuatan Pendidikan Hak Asasi Manusia.
Pada tahun 2013, Amnesty International, Human Rights Education
Associates, dan SGI meluncurkan Pendidikan Hak Asasi Manusia
2020 (HRE 2020, Human Rights Education), sebuah koalisi masyarakat
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sipil global untuk pendidikan hak asasi manusia. Untuk mendukung
dan memajukan Deklarasi ini dan Program Dunia untuk Pendidikan
Hak Asasi Manusia, HRE 2020 menerbitkan Human Rights Education
Indicator Framework (Kerangka Indikator Pendidikan HAM), sebuah
sumberyangdimaksudkanuntukdigunakansebagaibukupanduandalam
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dalam
konteks negara yang berbeda-beda.
Menandai hari jadi kelima diadopsinya Deklarasi ini, SGI dan
organisasi-organisasi lain yang bekerja bersama melalui HRE 2020, terus
menggiatkan persiapan untuk sebuah pameran hak asasi manusia, yang
akan mengkaji tema-tema SDG yang baru, dari sudut pandang hak asasi
manusia. Saya harap pameran ini akan mengilhami pembaruan komitmen
kepada pola tindakan yang akan membantu mewujudkan sebuah dunia
tempat martabat semua orang dihormati.

INTEGRITAS EKOLOGIS DAN PENGURANGAN RISIKO
BENCANA
Selanjutnya,sayainginmengajukanbeberapapemikirantentangmasalahmasalah lingkungan terkini serta pengurangan risiko bencana.
Tema pertama yang ingin saya soroti adalah pengurangan emisi
gas-gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sesi Ke-21
Konferensi Para Pihak (COP21, Conference of the Parties) untuk Konvensi
Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC, United
NationsFrameworkConventionforClimateChange),yangdiadakandari30
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November sampai 11 Desember tahun lalu, mengadopsi Perjanjian Paris
sebagai kerangka kerja internasional yang baru bagi upaya penanganan
pemanasan global.
Pengadopsian Perjanjian Paris ini merupakan sesuatu yang benarbenar baru karena 195 negara berkumpul menyatakan komitmennya
untuk bertindak mengikuti suatu kerangka kerja yang sama. Mereka
melakukannya dengan dilatari keprihatinan yang semakin dalam bahwa
umatmanusiaakanmenghadapiberbagaikonsekuensiberatjikakenaikan
suhu rata-rata bumi tidak dijaga di bawah 2ºC bila dibandingkan dengan
level-level pra-industri. Setiap pemerintah sudah menetapkan target, dan
walaupun target ini tidak mengikat secara hukum, mereka sudah setuju
untuk melaksanakan langkah-langkah kebijakan agar target itu tercapai.
Meskipun memerangi pemanasan global memang tantangan yang
menciutkan hati, partisipasi pemerintah-pemerintah dunia yang nyaris
universalinisemestinyadiakuisebagaikekuatanbesarPerjanjianParis,dan
ini akan membantu menciptakan jenis kerja sama yang memungkinkan
setiap negara memberikan kontribusi proaktif demi kebaikan masyarakat
global.
Asia adalah wilayah yang semakin sering menghadapi peristiwa
cuacaekstrem.Mengingathalini,sayainginmenyerukankerjasamaantara
Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan—yang bersama-sama bertanggung
jawab atas sepertiga emisi gas rumah kaca global [29]—dalam mengejar
prakarsa-prakarsa yang ambisius dan inovatif.
November tahun lalu, KTT Trilateral Keenam antara Tiongkok,
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Jepang, dan Korea Selatan diadakan di Seoul, sesudah terhenti tiga
setengah tahun. Karena pernah mendesak melalui proposal-proposal
terdahulutentangperlunyamengatasiketeganganpolitikdanmelanjutkan
KTT tiga negara ini, saya sangat senang dengan deklarasi bahwa kerja
sama sudah sepenuhnya dipulihkan dan sesuai dengan kesepakatan akan
mengadakan KTT secara teratur.
Pekerjaan di bidang integritas ekologis inilah yang memberikan
dorongan dan tetap menjadi jantung kerja sama trilateral. Pertemuan
Menteri Lingkungan Hidup Tripartit (TEMM, Tripartite Environment
Ministers Meeting) telah menyatakan pemahaman bahwa Asia Timur
Laut adalah “satu komunitas lingkungan bersama”.[30] Pertemuan
tahunan para menteri lingkungan hidup terus mengarah kepada kerja
sama mengenai masalah-masalah lingkungan bahkan di saat-saat
meningkatnya ketegangan politik.
Karena berharap dapat mendorong kolaborasi lebih lanjut di
bidang lingkungan, tahun lalu saya mengimbau agar ketiga negara ini
mengusahakan suatu kesepakatan formal untuk menjadikan wilayah ini
model pembangunan keberlanjutan. Jika, selain bidang-bidang seperti
pengurangan pencemaran atmosfer dan penanganan masalah debu dan
badai pasir, bisa melakukan kerja sama regional yang semakin erat dalam
memerangi perubahan iklim, ini akan menjadi strategi yang sangat
penting untuk mencapai target yang ditetapkan setiap negara dalam
Perjanjian Paris.
Konkretnya, harus ada saling berbagi pengetahuan dan praktik
terbaik di bidang efisiensi energi, energi terbarukan, dan upaya untuk
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meminimalkan tapak sumberdaya dari kegiatan ekonomi. Sinergi di
antara ketiga negara semacam ini, dapat mempercepat transisi menuju
masa depan yang rendah-karbon.
Tahun ini, KTT Trilateral akan diadakan di Jepang. Ini akan
diiringi oleh KTT Generasi Muda Trilateral, yang akan menyediakan
kesempatan bagi para wakil muda untuk membahas kerja sama untuk
perdamaian dan integritas ekologis di Asia Timur Laut. Saya mendesak
para pemimpin ketiga negara untuk mengadopsi suatu ikrar lingkungan
Tiongkok-Jepang-Korea yang difokuskan pada kerja sama regional untuk
menangkis perubahan iklim menuju 2030, tahun yang menjadi target
Perjanjian Paris.
Saya juga berharap KTT Generasi Muda ini akan membuahkan
hasil-hasil yang mengarah ke pengembangan suatu platform untuk
berbagi ide kreatif dan praktik-praktik terbaik, serta mendukung
pertukaran generasi muda untuk kerja sama dalam upaya-upaya ambisius
yang diusulkan oleh kalangan muda.
Berikutnya, di samping kerja sama antar-pemerintah semacam
itu, saya ingin mengusulkan bahwa kota-kota dunia bekerja sama dalam
membukajalanmenujusasaran-sasaranyangditetapkandalamPerjanjian
Paris. Meskipun kota-kota dunia hanya menempati 2 persen daratan Bumi,
mereka bertanggung jawab atas 75 persen emisi karbon dan lebih dari 60
persen konsumsi energi.[31] Walaupun ini berarti bahwa pengaruh kotakota ini pada lingkungan sangat besar, ini juga mencerminkan realitas
bahwa jika kota-kota berubah dunia pun akan berubah.
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Tentusaja,kepadatanpendudukdikotamenggambarkanpersoalan
yang terpusat di satu tempat, begitu pula beban ekologisnya. Tetapi,
kepadatan ini juga dapat memudahkan penerapan langkah-langkah
efisiensi energi dan pemakaian sumber-sumber energi terbarukan dalam
pergeseran menuju masyarakat yang rendah-karbon.
Diluncurkan pada tahun 2014 di KTT Iklim Perserikatan BangsaBangsa, Kesepakatan Para Walikota (Compact of Mayors), yang sekarang
mencakup lebih dari 400 kota di seluruh dunia, memungkinkan setiap
kota untuk secara terbuka menyatakan komitmennya pada rencana dan
target mitigasi mereka.
Seiring dengan upaya yang diambil kota-kota yang mulai
membuahkan hasil, warga lokal akan merasakan sebuah pencapaian
yang luar biasa. Hal ini memberikan keyakinan dan kebanggaan yang
akan menginspirasi setiap orang untuk mengambil bagian dalam kerja
besar itu, sehingga membangun momentum yang lebih besar menuju
masyarakat yang berkelanjutan. Saya yakin apa yang dilakukan kota-kota
tersebut dapat menciptakan “efek riak” yang akan memacu upaya setiap
negara untuk memenuhi target-target Perjanjian Paris mereka.
Sebelum penyelenggaraan Konferensi PBB untuk Pembangunan
Berkelanjutan (Rio+20) yang diadakan pada tahun 2012—yang memulai
proses perundingan menuju SDG—saya menyampaikan harapan agar
sasaran-sasaran pasca-2015 bisa dibuat sedemikian rupa sehingga warga
akan menganggap sasaran-sasaran itu sebagai komitmen pribadi mereka
sendiri dan terinspirasi untuk bekerja bersama menuju pencapaian semua
sasaran itu.
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Salah

Akumulasi upaya-

satu

sasaran

yang

tercantum dalam Agenda 2030
untuk Pembangunan Berkelanjutan

upaya yang

adalah kota-kota yang berkelanjutan.

dilakukan seseorang

Karena akumulasi upaya-upaya yang

di lingkungan

dilakukan seseorang di lingkungan

terdekatnya bisa
memberikan dampak
positif yang penting
pada lingkungan
global.

terdekatnya

bisa

memberikan

dampak positif yang penting pada
lingkungan

global,

tema

kota

berkelanjutaninidapatmenunjukkan
kepada masyarakat bahwa upaya
mereka merupakan hal yang penting,
sehinggamenumbuhkankebanggaan
dan perasaan telah meraih sebuah

pencapaian.
Konferensi PBB untuk Perumahan dan Pembangunan Kota
Berkelanjutan (Habitat III) telah ditetapkan akan digelar di Quito,
Ekuador, pada Oktober tahun ini. Dalam pertemuan ini, selain perwakilan
nasional masing-masing pemerintahan, orang-orang yang berbicara
mewakili entitas subnasional (pihak-pihak dari wilayah dalam suatu
negara) akan dapat memaparkan pandangan mereka dan berbagi praktikpraktik terbaik, sehingga membangun solidaritas global untuk sasaran
kota berkelanjutan.
Dalam Konferensi Habitat I tahun 1976 yang diadakan diVancouver,
Kanada, pegiat lingkungan hidup Wangari Maathai menyampaikan
pengalamannya dalam mendirikan Gerakan Jalur Hijau di Kenya:
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“Lingkungan yang asri di British Columbia serta keterlibatan
dengan orang-orang yang juga merasakan keprihatinan
mengenai lingkungan merupakan tonikum yang saya butuhkan
… Saya kembali ke Kenya dengan tenaga baru dan tekad untuk
melaksanakan gagasan saya”.[32]
Tidak peduli di negeri atau komunitas mana pun kita tinggal,
saya yakin manusia memiliki keinginan yang sama untuk meninggalkan
lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak dan cucu-cucu kita.
Sebeluminisayasudahmenyerukankerjasamapadatingkatnasional
antara Tiongkok, Jepang, dan Korea. Di sini saya ingin mengusulkan
agar diadakan suatu forum kerja sama lingkungan hidup tripartit yang
diadakan berbarengan dengan Habitat III, yang diikuti oleh perwakilan
dari pemerintah-pemerintah subnasional dan LSM-LSM yang aktif di
bidang lingkungan.
Sebagai acara tambahan dalam Konferensi Dunia PBB Ketiga
untuk Pengurangan Risiko Bencana yang dilangsungkan di Sendai
Maret tahun lalu, SGI mensponsori sebuah simposium dengan para
wakil organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam DRR
dari Tiongkok, Jepang, dan Korea. Chen Feng, wakil sekretaris jenderal
Sekretariat Kerja Sama Tripartit antar-pemerintah yang mendukung
simposium ini, menyatakan bahwa, karena bertetangga dekat, bencana
di negara yang satu juga akan menimbulkan penderitaan di dua negara
lainnya, dan karena alasan inilah kerja sama dalam DRR harus selalu
menjadi prioritas.[33] Hal yang sama dapat dikatakan untuk masalahmasalah lingkungan.
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Sekarang ini, lebih dari 600 daerah di Tiongkok, Jepang, dan Korea
sudah membentuk hubungan kota kembar. Upaya-upaya trilateral dapat
membantu membangun warisan persahabatan yang berharga bagi masa
depandenganmengembangkan,melaluihubungankotakembarini,suatu
pemahaman yang semakin mendalam bahwa kota besar, kota kecil, dan
desatempatkitatinggalsemuanyamerupakanbagiandarisatukomunitas
lingkungan bersama.
Tema kedua yang ingin saya bahas adalah pengurangan risiko
bencana berbasis ekosistem (Eco-DRR). Sekitar 800 juta orang di dunia
sekarang ini menderita kelaparan dan malagizi (penyakit yang disebabkan
kekurangan gizi). Selain itu, kira-kira 30 persen sumber daya tanah
dunia, yang menjadi fondasi untuk produksi pangan global, mengalami
degradasi.[34]
Tanah yang sehat memainkan peran penting dalam siklus karbon,
juga dalam penyimpanan dan penyaringan air, sehingga menjadikannya
unsur yang sangat penting dalam ekosistem. Tetapi, sudah lama sekali
tanah tidak mendapat perhatian yang selayaknya. Begitu terdegradasi,
tanah tidak mudah pulih—mungkin butuh waktu lebih dari seratus tahun
untuk membentuk satu sentimeter lapisan tanah.
Meskipun kecepatan deforestasi (penggundulan hutan) global
bersih sudah melambat, 13 juta hektar hutan tetap lenyap setiap tahunnya,
sehingga menumbuhkan keprihatinan mengenai dampak hilangnya
keragaman hayati pada lingkungan. [35]
Salah satu SDG menguraikan pentingnya menghentikan dan
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membalikkan degradasi

tanah
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lolaan

serta
penge-

hutan-hutan

dunia secara berkelanjutan. Ini merupakan tantangan yang
mendesak baik dalam
hal melindungi integritas ekologi planet
kita maupun meningkatkan penangkapan
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penyimpanan

karbon.
Di
tahun

tahunbelakangan

ini, peran yang bisa
Menanamkembalibenih-benihpohonbakau,Banda Aceh, Indonesia, Februari 2012

dimainkan oleh upaya perlindungan lingkungan dalam pengurangan risiko bencana

telah menarik perhatian yang semakin luas. Kesadaran akan hal ini
meningkat jauh setelah pengalaman Tsunami Samudra Hindia tahun
2004. Penelitian-penelitian menemukan bahwa desa-desa pantai
berhutan bakau berfungsi sebagai tameng hayati, sehingga mengalami
kerusakan yang jauh lebih ringan, daripada daerah-daerah pantai yang
tidak memiliki perlindungan ini.
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Contoh proyek-proyek Eco-DRR meliputi penanaman kembali
hutan untuk menstabilkan bukit-bukit pasir, pemanfaatan tanah rawa
untuk memperkecil dampak terjangan badai, dan penghijauan kota-kota
dalam manajemen air hujan.
Yang khususnya penting adalah nilai yang tumbuh dari keterlibatan
secara aktif dan berkelanjutan oleh orang-orang yang tinggal dalam suatu
komunitas. Di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana gempa
bumi dan tsunami tahun 2011 di wilayah timur laut Jepang, anak-anak
termasuk yang aktif terlibat dalam berbagai upaya untuk menanam bibit
pohon demi menghidupkan kembali hutan pelindung pantai. Kegiatan
semacam itu memperdalam perasaan bersama tentang pentingnya
ekosistem lokal serta mengundang semakin banyak peserta untuk
membayangkanbetapapohon-pohonyangsekarangmerekatanamakan
dapat melindungi nyawa orang-orang di masa depan.
Bila di tahun-tahun mendatang mereka yang terlibat telah
melampaui proses jerih payah ini, mereka akan memandang lanskap
itu dengan semakin terharu karena merasakan nilainya. Mereka akan
merasakan betapa penting makna ekosistem lokal bagi kehidupan seharihari, juga tak ternilainya keterlibatan mereka sendiri dalam mendukung
lingkunganitudanupaya-upayapenguranganrisikobencanadidalamnya.
Kesadaran ini akan tumbuh seiring pertumbuhan pohon-pohon yang
merekatanam,sehinggameneguhkanakarsebuahkomunitasyangbenarbenar tangguh. Dengan cara ini, upaya masyarakat untuk melindungi
ekologi lokal membawa efek langsung, yaitu memupuk masa depan yang
penuh harapan bagi komunitas itu.
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Belum lama ini, Program Aksi Global untuk ESD telah diluncurkan
sebagai tindak lanjut Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan
Berkelanjutan PBB (DESD, Decade of Education for Sustainable
Development). Keterlibatan orang-orang muda dicantumkan sebagai
salah satu prioritas program, dan dalam konteks ini dengan sepenuh hati
saya ingin menyemangati generasi muda dan anak-anak di mana pun
untuk aktif ambil bagian dalam Eco-DRR, misalnya melalui kampanye
penanaman pohon.
Kerangka Kerja Sendai yang diadopsi dalam Konferensi
Dunia PBB mengenai Pengurangan Risiko Bencana pada Maret lalu
menekankan bahwa DRR “mensyaratkan keterlibatan dan kemitraan
seluruh masyarakat”[36] serta menempatkan anak-anak dan kaum muda
sebagai“pelaku perubahan”[37] yang harus didorong untuk berkontribusi
dalam DRR.
Sejak SGI bersama LSM-LSM lain mengusulkan penetapan
DESD pada tahun 2002, kami sudah menggelar beberapa pameran untuk
menumbuhkan kesadaran, yaitu pameran “Benih-benih Perubahan:
Piagam Bumi dan Potensi Manusia” serta “Benih-benih Harapan: Visi
Keberlanjutan, Langkah menuju Perubahan”, di seluruh dunia. Selama
sekian tahun ini, sejumlah besar pelajar, dari sekolah dasar sampai SMA,
datang berkunjung, sehingga pameran-pameran ini menjadi alat yang
efektif untuk pendidikan lingkungan.
Salah satu alasan SGI sangat mementingkan ESD adalah untuk
mendorong pembelajaran tentang hubungan abadi antara manusia dan
lingkungannya, serta untuk memicu lonjakan jumlah orang dari segala
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usia yang dapat mengerahkan “keberanian menerapkan”, yang oleh
presiden pendiri Soka Gakkai Makiguchi disebut sebagai sasaran penting
pendidikan. Kita berharap bahwa ini akan mendorong mereka untuk
mengambiltindakangigihdalamkomunitasmerekamasing-masing.Saya
yakin kegiatan-kegiatan berkelanjutan seperti itu pada tingkat lokal dapat
membuka jalan yang pasti dan efektif menuju perlindungan lingkungan
global.

PELUCUTAN DAN PELARANGAN SENJATA NUKLIR
Terakhir, saya ingin mengajukan beberapa usulan menyangkut pelucutan
dan pelarangan senjata nuklir.
Usulanyangpertamaberkaitandenganmemperkuatkerangkakerja
kelembagaan untuk mencegah proliferasi senjata konvensional yang ikut
menyebabkaninsidenterorismediseluruhdunia,sehinggamemperburuk
krisis kemanusiaan.
Setiap tahun, begitu banyak nyawa terenggut akibat aliran masuk
senjata kecil ke area-area konflik.
TraktatPerdaganganSenjata,yangmulaiberlakusejak24Desember
2014,berusahamengaturperdagangansenjatakonvensionalyangberkisar
dari senjata kecil—sering disebut sebagai“senjata pemusnah massal yang
sesungguhnya”—sampai tank dan misil. Namun, sejauh ini traktat itu
baru diratifikasi oleh 79 negara, dan belum ada kesepakatan yang dicapai
mengenai masalah-masalah utama seperti mekanisme pelaporan untuk
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transfer senjata internasional.
Konferensi Pertama Negara-negara Penanda-tangan Traktat
Perdagangan Senjata diadakan di Cancún, Meksiko, pada Agustus 2015.
Para peserta gagal mencapai konsensus dalam masalah-masalah inti
seperti apakah laporan harus tersedia bagi publik dan senjata mana yang
harus dilaporkan.
Saya sudah berulang kali menyerukan perlunya peraturan
perdagangan senjata, dimulai dengan proposal perdamaian tahun
1999, karena saya menganggap hal itu tantangan penting dalam upaya
membangun dunia yang damai di abad ini.
Krisispengungsiyangsemakinparahmenggambarkanmendesaknya
kebutuhanuntukmemakaiTraktatPerdaganganSenjatauntukmengakhiri
proliferasi senjata konvensional. Senjata yang tersedia di mana-mana ini
ikut menyebabkan konflik yang mengakar dan berkepanjangan, sehingga
memaksa sangat banyak orang meninggalkan rumah mereka. Bahkan
sesudah pertempuran berhenti, potensi konflik itu akan tersulut lagi tetap
ada, sehingga menghalangi orang kembali ke rumah.
Khususnya, senjata kecil dapat dengan mudah dibawa dan
dioperasikan,hinggamemudahkanpemaksaanterhadapanak-anakuntuk
menjadi kombatan/serdadu. Diperkirakan ada lebih dari 300.000 serdadu
anak-anak di seluruh dunia, yang menghadapi risiko cedera fisik, trauma
psikologis, dan kematian.[38]
Selanjutnya,perdaganganinternasionalsenjatakonvensionalharus
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diaturdenganketatagarmencegahpenyebaranterorisme.Responsglobal
terhadap terorisme dapat sangat diperkuat melalui sinergi antara Traktat
Perdagangan Senjata dengan berbagai konvensi anti-terorisme yang
sudah ditetapkan sampai saat ini.
Mengingat semua dampak berbahaya dari proliferasi (semakin
berkembangnya penggunaan) senjata kecil, komunitas internasional
harus memanfaatkanTraktat Perdagangan Senjata untuk memutus siklus
kebencian dan kekerasan di seluruh dunia.
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan memasukkan
persoalan aliran uang dan senjata gelap di antara faktor-faktor yang
menyebabkan kekerasan, ketidakamanan, dan ketidakadilan; dan agenda
pengurangan aliran itu secara signifikan pada tahun 2030 adalah salah
satu target SDG. Saya mendesak negara-negara untuk segera meratifikasi
Traktat Perdagangan Senjata sebagai bukti komitmen mereka terhadap
sasaran ini.
Keterbukaan penuh kepada publik, termasuk volume transaksi
senjata, akan ikut meningkatkan transparansi dan membantu Traktat
tersebut berfungsi lebih efektif.
Bidang pelucutan kedua yang ingin saya bahas berkenaan dengan
pelarangan dan penghapusan senjata nuklir.
Tahun lalu—hari jadi ke-70 dijatuhkannya bom atom di Hiroshima
dan Nagasaki—Konferensi Tinjauan Negara Penandatangan Traktat
Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT, Non-Proliferation of Nuclear
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Weapons) diadakan di Markas Besar PBB di New York, tetapi ditutup
tanpa mencapai konsensus.
Sejak Dokumen Final Konferensi Tinjauan NPT 2010 menyebutkan soal tidak manusiawinya pemakaian senjata nuklir dalam bentuk
apapun, dan perlunya mematuhi Hukum Kemanusiaan Internasional;
seluruh dunia semakin mencemaskan dahsyatnya konsekuensi
kemanusiaanyangdisebabkansenjatanuklir.Untukhalinisudahdiadakan
tiga konferensi internasional yang membahas topik ini.
Maka, semakin disesalkan bahwa jurang antara negara bersenjata
nuklir dan negara non-senjata nuklir tidak berhasil dijembatani dalam
Konferensi Tinjauan 2015, dan bahwa negara-negara anggota NPT tidak
dapat mencapai konsensus pada persimpangan historis ini.
Namun,tetapadaharapan,berkatsejumlahperkembanganpenting.
Ini mencakup:
•

Semakin banyak negara yang mendukung Ikrar Kemanusiaan,
sebuah komitmen untuk bekerja bersama mencari pemecahan
masalah senjata nuklir;

•

Pada Desember 2015 Majelis Umum PBB mengadopsi
beberaparesolusiambisiusyangmenyerukansuatuterobosan;
dan

•

Upaya ekstensif organisasi-organisasi berbasis agama dan
keterlibatankaummudakarenasemakinlantangnyaseruandari
masyarakat sipil agar senjata nuklir dilarang dan dihapuskan.
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Kita harus mendukung perkembangan baru ini untuk menciptakan
peta panduan menuju sebuah dunia tanpa senjata nuklir dan untuk
memulai tindakan nyata ke arah perwujudannya.
Pada 6 Januari tahun ini, Korea Utara melakukan uji coba nuklir,
sehingga semakin meningkatkan kecemasan di dalam komunitas
internasional tentang ancaman proliferasi nuklir.
Jika senjata nuklir digunakan dalam suatu peperangan di pelosok
mana pun di dunia ini, dampaknya—entah dalam hal jumlah nyawa yang
hilang atau jumlah orang yang akan menderita efek sesudahnya—tak
terbayangkan.
Di dunia dewasa ini, ada lebih dari 15.000 senjata nuklir. Penggunaan
senjatainidapatmembuatsemuaupayaumatmanusiauntukmemecahkan
persoalan-persoalan global, menjadi tak berarti dalam sekejap.
Dengan mengambil contoh krisis pengungsi, konsekuensi satu
ledakan nuklir akan melintasi perbatasan negara-negara, dan pasti
menciptakan krisis kemanusiaan dengan proporsi jauh lebih besar
daripada 60 juta pengungsi sekarang ini. Ratusan juta orang mungkin
akan mendapati diri mereka lari mencari keselamatan. Begitu pula, tak
peduli berapa banyak upaya yang dikerahkan manusia untuk mencegah
degradasi tanah, satu ledakan nuklir akan mencemari tanah—yang satu
sentimeternya membutuhkan waktu seribu tahun untuk terbentuk—di
bentangan-bentangan luas Bumi.
Riset akhir-akhir ini memperingatkan bahwa bahkan satu saja
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perang nuklir yang terbatas secara geografis akan memorak-porandakan
ekologi global; dampaknya pada iklim dunia akan menurunkan produksi
pangan, sehingga menghasilkan suatu “bencana kelaparan nuklir”.
Sampai hari ini, upaya untuk memerangi kemiskinan dan
memperbaiki kesehatan publik melalui MDG telah memberikan
pencapaian-pencapaian yang berarti, dan pekerjaan ini akan dilanjutkan
melalui kerangka kerja lanjutan, yakni SDG, di bidang-bidang seperti
pengurangan risiko bencana dan kota-kota berkelanjutan. Keberadaan
senjata nuklir mengancam karena akan menihilkan semua pencapaian ini.
Kalau begitu, apalah artinya keamanan nasional yang dijamin
dengan senjata nuklir, yang penggunaannya sudah pasti akan melahirkan
bencana serta menciptakan penderitaan dan pengorbanan amat berat di
seluruh dunia? Apakah yang sesungguhnya dilindungi oleh suatu rezim
keamanan yang dilandaskan pada kemungkinan timbulnya kerusakan
yang tak bisa diperbaiki dan kehancuran pada begitu banyak orang?
Bukankah sistem semacam ini sebenarnya telah mengabaikan tujuan
keamanan nasional yang sesungguhnya, yakni melindungi manusia dan
kehidupan mereka?
Pada tahun 1903, di awal fase persaingan militer global yang tetap
berlanjut sampai hari ini, presiden pendiri Soka Gakkai Makiguchi
mengajukan pendapatnya bahwa bila suatu persaingan terbukti tidak
efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya, hal ini seharusnya mendorong
suatu transformasi dalam bentuk dan sifat dari persaingan manusia
tersebut.
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“Bila permusuhan berlanjut untuk waktu yang lama, berbagai aspek
kehidupan domestik akan terpengaruh, dan pasti akan berujung
pada terkurasnya kekuatan nasional. Kerugian semacam itu tidak
dapat ditebus dengan hasil yang diperoleh lewat perang”.[39]
Keterbatasan persaingan militer yang diamati Makiguchi ini
akhirnya terbukti sepanjang dua Perang Dunia dan dalam persaingan
senjata nuklir yang dimulai selama Perang Dingin dan bertahan hingga
saat ini.
Ketika dampak kemanusiaan dan terbatasnya efektivitas militer
senjata nuklir menjadi lebih jelas, begitu pula fakta bahwa senjata itu
pada hakikatnya tidak dapat digunakan. Setelah mencapai batas-batas
persaingan militer, sekarang kita dapat melihat tanda-tanda munculnya
suatumoduspersainganinternasionalbaru,yaknipersainganyangberpusat
di sekitar perjuangan bersama ke arah tujuan-tujuan kemanusiaan.
Satu contohnya dapat ditemukan dalam berbagai kontribusi yang
dilakukan oleh Sistem Pemantauan Internasional (IMS, International
MonitoringSystem)yangdibentukdengandiadopsinyaTraktatPelarangan
Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT, Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty) pada tahun 1996. CTBT masih harus diratifikasi
oleh delapan negara, yang ratifikasi dari negara-negara itu merupakan
syarat agar traktat tersebut dapat diberlakukan. Akan tetapi IMS, yang
diluncurkan oleh Komisi Persiapan CTBTO untuk mendeteksi setiap
ledakan nuklir di seluruh dunia, sudah beroperasi.
Fungsi utama IMS kembali terlihat dalam kecepatannya untuk
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TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA
SENJATA NUKLIR
(CTBT, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
Traktak Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT)
melarang semua ledakan uji coba senjata nuklir atau ledakan
nuklir lainnya. Untuk memverifikasi kepatuhan pada ketentuanketentuannya, traktat ini mengembangkan sebuah jaringan fasilitas
pemantauan global dan memperbolehkan inspeksi lapangan bila
terjadi peristiwa-peristiwa yang mencurigakan. Komisi Persiapan
untuk Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata
Nuklir (CTBTO) dibentuk pada tahun 1996 dengan markas besarnya
di Wina, Austria. Badan ini merupakan organisasi sementara yang
ditugasi membangun rezim verifikasi CTBT dalam mempersiapkan
diberlakukannya CTBT, juga mendorong semua negara untuk
menandatangani dan meratifikasi Traktat.
Seratus delapan puluh tiga negara telah menandatanganinya. Dari
jumlah ini 164 negara sudah meratifikasi juga, termasuk tiga negara
bersenjata nuklir: Prancis, Federasi Rusia, dan Inggris. Tetapi, 44
negara yang memiliki teknologi nuklir harus menandatangani dan
meratifikasinya sebelum CTBT dapat diberlakukan. Dari jumlah ini,
masih kurang delapan negara: Tiongkok, Mesir, India, Iran, Israel,
Korea Utara, Pakiskan, dan AS. India, Korea Utara, dan Pakistan
belum menandatangani CTBT.

mendeteksi gelombang seismik dan radiasi dari uji coba nuklir Korea
Utara belum lama ini. Selain itu, jaringan global IMS juga dipakai untuk
mengumpulkan data tentang bencana alam serta dampak perubahan
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iklim. Contoh-contohnya meliputi: menyediakan informasi tentang
gempa bumi bawah laut kepada pusat-pusat peringatan dini tsunami;
pengawasan real-time letusan gunung berapi agar otoritas penerbangan
sipil dapat mengeluarkan peringatan secara tepat waktu; dan melacak
peristiwa-peristiwa cuaca skala besar serta runtuhnya lempengan es.
Sistem ini pernah disamakan dengan sebuah stetoskop Bumi raksasa.
Seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Kimoon, “Bahkan sebelum diberlakukan, CTBT sudah menyelamatkan
banyak nyawa.”[40] Memang, traktat ini dan rezim verifikasinya, yang
awalnya dirancang untuk mengekang lomba senjata nuklir dan proliferasi
nuklir, telah menjadi pengaman kemanusiaan yang penting, yang
melindungi nyawa amat banyak orang.
Sudah 20 tahun sejak traktat ini diadopsi, saya mengimbau delapan
negara yang tersisa agar meratifikasi CTBT sesegera mungkin supaya
meningkatkan efektivitasnya dan memastikan bahwa senjata nuklir tidak
pernah lagi diuji coba di planet kita.
Tentu saja kita harus mempercepat upaya-upaya menuju pelucutan
dan penghapusan senjata nuklir. Pada saat yang sama, kita harus lebih
jauh lagi mengembangkan jenis kegiatan-kegiatan yang sudah tumbuh
dari CTBT untuk membangun momentum menuju sebuah dunia yang
memberikan prioritas tertinggi kepada tujuan-tujuan kemanusiaan.
Pada September 1957, di tengah mendalamnya antagonisme
Perang Dingin dan memuncaknya lomba senjata nuklir, guru saya Josei
Toda mengeluarkan sebuah deklarasi yang menyerukan penghapusan
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senjata nuklir:
“Walaupun gerakan yang menyerukan pelarangan uji coba
senjata atom atau nuklir telah tumbuh di seluruh dunia,
keinginan saya adalah maju lebih jauh lagi, untuk menyerang
persoalan ini di akarnya. Saya ingin memaparkan dan mencabut
lepas cakar-cakar yang bersembunyi di relung-relung senjata
semacam itu”.[41]
Bahkan selagi mengungkapkan simpatinya kepada suara tulus
orang-orang di seluruh dunia yang menyerukan pelarangan uji coba
nuklir, Toda melangkah lebih jauh dan menekankan bahwa suatu solusi
yangnyatahanyabisatercapaibilakitamaumeniadakansikappengabaian
terhadap kehidupan yang mendasari sistem keamanan nasional yang
dilandaskanpadapenderitaandanpengorbananwarganegarabiasayang
tidak terbilang jumlahnya.
Yang guru saya sebut sebagai “cakar-cakar” yang tersembunyi di
relung-relung senjata nuklir adalah pola pikir beracun yang merasuki
peradaban kontemporer: yakni, mengejar tujuan dengan cara apapun,
mengejar keamanan dan kepentingan nasional dengan mengorbankan
rakyat negara-negara lain, dan mengejar sasaran jangka pendek dengan
mengabaikandampaknyapadagenerasi-generasimendatang.Ungkapan
Toda ini bergema dalam hati saya, sehingga saya bekerja menuju
penyelesaian masalah senjata nuklir, karena yakin bahwa keberhasilan
dalam tantangan ini dapat menggerakkan dunia ke suatu arah baru yang
lebih berperikemanusiaan.
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LANGKAH EFEKTIF
MELARANG SENJATA

Risiko terjadinya
peledakan atau
peluncuran yang
tak disengaja akan
berlipat ganda sesuai

NUKLIR
Negara-negara pemroduksi senjata

nuklir

dan

sekutu-sekutu

mereka berpegang pada ide bahwa
mereka tidak punya pilihan lain

denganjumlahsenjata

kecuali mempertahankan strategi

nuklir dan negara

penangkalan nuklir selama senjata-

yang memilikinya.

senjata itu ada. Mereka mungkin
percaya bahwa memiliki sistem
penangkalan

nuklir

membuat

mereka memegang kendali. Tetapi,
faktanya adalah risiko terjadinya peledakan atau peluncuran yang tak
disengaja akan terjadi berlipat ganda, sesuai dengan jumlah senjata nuklir
dan negara yang memilikinya. Dilihat dari sudut pandang ini, senjata
nuklir yang dimiliki satu negara sebenarnya memegang nasib tidak hanya
negara itu tetapi seluruh umat manusia dalam genggamannya.
Dua puluh tahun telah berlalu sejak Mahkamah Internasional (ICJ,
International Court of Justice) mengeluarkan Pendapat Hukum (Advisory
Opinion) mengenai Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir.
Dengan mengutip pasal VI NPT, dokumen ini menyatakan:
“Berdasarkan niat baik, ada kewajiban untuk mengusahakan dan
menuntaskannegosiasi-negosiasiyangmembawakepadapelucutan
senjata nuklir dengan semua aspeknya di bawah pengawasan
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internasional yang ketat dan efektif”.[42]
Namun, negosiasi berniat baik yang melibatkan semua negara
senjata nuklir bahkan belum dimulai, sehingga tidak ada prospek
tercapainya pelucutan senjata nuklir dalam waktu dekat. Ini keadaan yang
tidak bisa dibiarkan.
Dalam upaya mendobrak kebuntuan ini, Ikrar Kemanusiaan
(Humanitarian Pledge) diserahkan kepada Konferensi Tinjauan NPT
2015. Sejauh ini sudah lebih dari setengah negara anggota PBB—121
negara—menambahkan suara mereka pada seruan untuk bekerja sama
dengan semua pemangku kepentingan, organisasi internasional, dan
masyarakat sipil yang terkait, dalam“upaya untuk memberi stigma (label
negatif ), melarang, dan menghapuskan senjata nuklir”. Ikrar ini juga
mendesak semua negara untuk“mengidentifikasi dan mengejar langkahlangkah ampuh untuk mengisi celah hukum bagi pelarangan dan
penghapusan senjata nuklir”[43] dan menjadikan hal ini sebagai prioritas
yang mendesak.
Musim gugur yang lalu, setelah penyerahan beberapa resolusi
yang menghendaki langkah-langkah efektif itu, Majelis Umum PBB
mengadopsi resolusi untuk membentuk sebuah Kelompok KerjaTerbuka
(OEWG, Open-ended Working Group) untuk melakukan pengkajian
substantif atas masalah ini. Resolusi ini menyatakan bahwa OEWG akan
berkumpul di Geneva tahun ini “dengan partisipasi dan kontribusi dari
organisasi-organisasi internasional dan wakil-wakil masyarakat sipil”dan
bahwa para peserta harus “berupaya sekeras mungkin untuk mencapai
kesepakatan bersama”.[44]
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IKRAR KEMANUSIAAN
Konsekuensi jangka pendek, menengah, dan panjang dari setiap
ledakan senjata nuklir sekarang diketahui lebih parah daripada
yang dipahami di masa lalu. Penggunaan senjata nuklir akan
menimbulkan efek regional atau bahkan global, dan berpotensi
mengancam keberlangsungan umat manusia, jadi semua negara
bersama-sama bertanggung jawab untuk mencegah penggunaan
senjata nuklir apa pun. Tetapi, senjata-senjata pemusnah massal
ini tidak dilarang dalam Hukum Internasional; Ikrar Kemanusiaan
adalah komitmen untuk mengisi celah hukum yang tidak bisa
diterima ini.
Ikrar Kemanusiaan diterbitkan sebagai Ikrar Austria pada 9
Desember 2014, di akhir Konferensi Wina mengenai Dampak
Senjata Nuklir pada Kemanusiaan. Dokumen ini, yang sekarang
ditandatangani oleh 121 negara, berusaha memberikan daya dorong
agar dimulai negosiasi menuju sebuah traktat yang akan secara
menyeluruh melarang senjata nuklir.
Baca naskah lengkapnya di www.icanw.org/pledge/

Saya sangat berharap OEWG akan berhasil membobol kebuntuan
yang merongrong Konferensi Tinjauan NPT dan memenuhi tugas yang
ditetapkan dalam Pendapat Hukum ICJ untuk “mengusahakan dengan
niat baik dan menuntaskan negosiasi-negosiasi yang membawa kepada
pelucutan senjata nuklir.”
Mengingat konsekuensi-konsekuensi kemanusiaan dari se79

tiap penggunaan senjata nuklir, saya mengimbau OEWG agar
mempertimbangkan tiga poin penting berikut ini selagi mereka
membahas masalah-masalah itu dan memasukkan suara masyarakat sipil
dalam pengkajian mereka:
• Mencabut pasukan yang membalas serangan nuklir dari
status siaga tinggi;
• Mundur dari kebijakan yang menaungi nuklir; dan
• Menghentikan modernisasi senjata nuklir.
Dua poin pertama harus cepat-cepat dilaksanakan karena dalam
situasi sekarang, sifat senjata nuklir yang tidak bermanfaat sudah tampak
jelas setelah mengetahui konsekuensi kemanusiaan dan ketidakefektifan
militernya.
Di sini, kita harus mengingatkan diri sendiri tentang bagaimana
penggunaan senjata biologis dan kimia—yang dikembangkan dalam
iklim persaingan sengit sepanjang dua Perang Dunia—kini dianggap
tidak diperbolehkan karena konsekuensi-konsekuensi kemanusiaannya.
Seperti yang dengan tajam dikatakan oleh mantan Wakil Tinggi
PBB untuk Urusan Pelucutan Senjata, Angela Kane:
“Berapa banyak negara dewasa ini yang menyombongkan diri
bahwamerekaadalah‘negarasenjatabiologi’atau‘negarasenjata
kimia’?Siapayangsekarangberkatabahwawabahpesataupolio
adalahsahuntukdipakaisebagaisenjatadalamkeadaanapapun,
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entah dalam suatu serangan atau dalam pembalasan? Siapa
yang membicarakan kebijakan yang menaungi penggunaan
senjata biologi?” [45]
Yang terpenting, Dokumen Final Konferensi Tinjauan NPT 2010
mengimbaukepadanegara-negarasenjatanukliragarsegera“mengurangi
peran dan signifikansi senjata nuklir dalam semua konsep, doktrin, serta
kebijakan militer dan keamanan”.[46]
Dalam pengertian itu, layak dicatat bahwa sekelompok negara,
termasuk Brasil, pada Oktober 2015 menyerahkan kepada Majelis Umum
sebuah resolusi yang mendorong“semua negara yang merupakan bagian
dari aliansi-aliansi regional yang mencakup juga negara-negara senjata
nuklir agar mendukung lebih jauh lagi penciutan peran senjata nuklir”.
[47]
Satu lagi resolusi yang diserahkan dalam sesi yang sama, yang
sponsor utamanya termasuk Jepang,“Mengimbau negara-negara terkait
untuk terus meninjau kembali konsep, doktrin, dan kebijakan militer
dan keamanan mereka, dengan niat mengurangi lebih jauh peran
dan signifikansi senjata nuklir.”[48] Saya yakin bahwa Jepang harus
memimpin dalam upaya mengubah rezim keamanannya, yang sekarang
ini mengandalkan perluasan strategi penangkalan dalam kebijakan AS
yang menaungi nuklir.
Sebagai pendahuluan KTT G7 yang dijadwalkan Mei tahun
ini, Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 akan diadakan pada April di
Hiroshima. Saya harap pembahasan sifat tidak manusiawi senjata nuklir
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akan menjadi bagian dari agenda
pertemuan tersebut, di samping

Dengan terus
membelanjakan lebih
dari US$ 100 miliar
per tahun untuk
memelihara senjata-

masalah

non-proliferasi

seperti

program nuklir Korea Utara dan
pengecilan peran senjata nuklir
sebagailangkahmenujudenuklirisasi
Asia Timur Laut.

senjata ini, kita

Butir

ketiga,

modernisasi

berisiko membiarkan

senjata nuklir, adalah sesuatu yang

ketimpangan di dunia

sudah saya peringatkan dalam

kita mengakar kuat
selamanya.

Proposal Perdamaian tahun lalu.
Dengan terus membelanjakan lebih
dari US$ 100 miliar pertahun untuk
memelihara senjata-senjata ini, kita
berisiko membiarkan ketimpangan

di dunia kita mengakar kuat selamanya.
Sebuah resolusi yang diusulkan kepada Majelis Umum PBB oleh
Afrika Selatan dan negara-negara lain pada Oktober 2015 menyebutkan
bahwa, “dalam sebuah dunia tempat kebutuhan dasar manusia belum
terpenuhi, besarnya sumber daya yang dialokasikan untuk modernisasi
arsenal senjata nuklir sebenarnya dapat dibelokkan untuk mencapai
Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.[49]
Jikamodernisasisenjatanuklirberlanjutdengankecepatannyayang
sekarang, maka akan bisa dipastikan bahwa untuk sekurang-kurangnya
beberapa generasi ke depan, umat manusia akan terpaksa hidup dalam
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ancaman senjata nuklir. Bahkan dengan mengasumsikan bahwa senjatasenjata nuklir tidak digunakan, penyimpangan sumber daya akan sangat
menghalangi pencapaian SDG dan pengurangan ketimpangan yang
menjangkiti masyarakat global.
Dalam kata-kata wakil Afrika Selatan, “Pelucutan nuklir tidak
hanya merupakan kewajiban legal internasional, tetapi juga kewajiban
moral dan etika”.[50] Saya rasa kata-kata ini secara kuat mengungkapkan
perasaan para korban yang selamat dari bencana bom atom Hiroshima
dan Nagasaki yang sudah mengalami penderitaan yang tak terlukiskan,
serta hibakusha lain yang terkena dampak buruk pengembangan dan
uji coba senjata nuklir di bagian-bagian lain dunia. Kata-kata ini juga
sangat sejalan dengan pemerintah-pemerintah yang mendukung Ikrar
Kemanusiaan dan juga orang-orang pecinta damai di dunia ini.

GENERASI PERUBAHAN
Dalam Konferensi Tinjauan NPT 2015, bersama para wakil agama
Nasrani, Yahudi, Islam, dan tradisi agama lainnya, SGI menyerahkan
sebuah Pernyataan Bersama yang berjudul “Keprihatinan Komunitaskomunitas Keyakinan Beragama Mengenai Akibat-akibat Kemanusiaan
dari Senjata Nuklir”. Sebagian dari pernyataan ini berbunyi:
“Senjata nuklir tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ditegakkan
setiap tradisi agama, hak asasi manusia untuk hidup
bermartabat dan terjamin keselamatannya; titah dari nurani
dan keadilan; tugas untuk melindungi kaum yang rentan dan
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untuk mengurus segala hal yang akan menjaga planet ini untuk
generasi mendatang....
[Kami] menyerukan segera dimulainya negosiasi oleh
negara-negara mengenai suatu instumen legal yang baru untuk
melarang senjata nuklir dalam forum yang terbuka bagi semua
negara dan tidak bisa dihalangi negara mana pun”.[51]
Sebelumnya saya sudah menyebutkan analisis presiden pendiri

HIBAKUSHA
Mereka yang selamat dalam tragedi bom atom Hiroshima dan
Nagasaki, serta anak-anak dan cucu-cucu mereka, dalam bahasa
Jepang disebut hibakusha, yang secara harfiah berarti “orang yang
terkena dampak ledakan”. Menurut Undang-undang Bantuan
untuk Korban Selamat Bom Atom di Jepang, ada kategori-kategori
hibakusha yang diakui: orang-orang yang secara langsung terpapar
pada pengeboman nuklir; orang-orang yang terpapar dalam radius
2 kilometer dari hiposentrum dalam dua minggu setelah ledakan;
orang-orang yang terpapar pada luruhan radioaktif secara umum;
dan mereka yang terpapar dalam rahim.
Namun, istilah hibakusha akhir-akhir ini juga diterapkan pada
manusia di mana pun di dunia ini yang terpapar pada radiasi.
Pemakaiannya sudah meluas hingga mencakup setiap orang yang
terpapar pada radiasi dari siklus pembakaran bahan nuklir, melalui
pemakaian dan produksi senjata nuklir, khususnya melalui uji coba
senjata nuklir, juga proses yang menciptakan dan menghasilkan
energi nuklir.
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Soka Gakkai Makiguchi mengenai evolusi persaingan. Tentunya
telah tiba waktunya untuk mengakui buruknya logika yang mendasari
persaingan senjata nuklir—dan, sebenarnya, semua senjata, baik dari
sudut pandang yang murni militer maupun menurut beratnya beban yang
terus ditimpakan pada dunia kita.
Saya sungguh berharap bahwa OEWG, bila mereka berkumpul
tahun ini di Geneva, akan melakukan debat konstruktif untuk menyusun
sebuahpetapanduanyangmengidentifikasilangkah-langkahefektifyang
diperlukan untuk“mencapai dan memelihara sebuah dunia tanpa senjata
nuklir” [52] sebagai proyek bersama semua negara anggota PBB. Saya
harap pekerjaan OEWG akan dilaksanakan dengan konferensi tingkat
tinggi PBB mengenai pelucutan senjata nuklir—yang akan diadakan tidak
lebih telat dari tahun 2018—sebagai tujuan, dan bahwa kerja OEWG ini
akan mengarah pada permulaan negosiasi untuk mencapai traktat yang
melarang senjata nuklir.
Tahun depan akan menandai hari jadi ke-60 deklarasi presiden
kedua Soka Gakkai Josei Toda yang menyerukan penghapusan senjata
nuklir. Dari deklarasi inilah SGI menggali inspirasi dalam upaya-upaya
kami untuk terus menerus menggalang dukungan publik yang luas demi
sebuah dunia tanpa senjata nuklir. Kita sudah bertekad untuk mencapai
pelarangandanpenghapusansenjatainisebagaiprakarsabangsa-bangsa
dunia—yang mungkin dapat disebut hukum warga internasional—yang
akan ditetapkan oleh banyak negara dan aktor masyarakat sipil yang
bekerja bersama-sama.
KTT Generasi Muda Internasional untuk Penghapusan Nuklir,
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yang diadakan di Hiroshima pada Agustus tahun lalu, mengeluarkan
ikrar yang menyatakan:
“Senjata nuklir adalah simbol sebuah zaman yang silam; sebuah
simbol yang menjadi ancaman besar terhadap realitas kita
sekarang ini dan tidak punya tempat dalam masa depan yang
sekarang kita ciptakan”.[53]
Diselenggarakan bersama-sama oleh enam kelompok termasuk
SGI, KTT ini dihadiri kaum muda dari 23 negara, juga Duta Sekretaris
Jenderal PBB untuk Generasi Muda, Ahmad Alhendawi. Para peserta
berikrar untuk menyampaikan pengalaman para hibakusha kepada dunia
dan masa depan, menumbuhkan kesadaran di antara rekan-rekan sebaya
mereka, dan mengambil tindakan lain untuk melindungi masa depan
bersama umat manusia.
Kemudian pada Oktober di New York, agenda dan hasil KTT
Generasi Muda disampaikan dalam sebuah acara tambahan Komite
Satu Majelis Umum, yang mengurusi pelucutan senjata dan keamanan
internasional. Acara ini berfokus pada tindakan-tindakan yang dapat
diambil generasi yang lebih muda, baik di PBB maupun dalam komunitas
mereka masing-masing, untuk membantu melapangkan jalan menuju
sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir.
Dengan bekerja bersama individu-individu dan kelompokkelompok yang sepemikiran, kami ingin mendukung agar KTT
penghapusan nuklir semacam itu terus diselenggarakan. Sekali lagi saya
mengutip Ikrar Generasi Muda:
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“Menghapus senjata nuklir adalah tanggung jawab kami, hak
kami. Kami tidak akan lagi berdiam diri sementara peluang
penghapusan senjata nuklir disia-siakan. Kami, pemudapemudi dengan semua keragaman kami dan dalam solidaritas
mendalam, berikrar akan mewujudkan sasaran ini. Kami adalah
Generasi Perubahan”.[54]
Jika ikrar ini, yang disuarakan di Hiroshima oleh generasi muda
dari seluruh dunia, dapat mengakar dalam hati manusia di seluruh dunia,
tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi, tidak ada tujuan yang tidak

SEIKYO SHIMBUN

dapat dicapai.

Para delegasi yang menghadiri KTT Generasi Muda Internasional untuk
Penghapusan Nuklir, Hiroshima, Jepang, Agustus 2015
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Lebih dari apapun, dalam dan kuatnya komitmen dan ikrar yang
hidup dalam hati generasi muda inilah yang akan mengubah dunia, dari
dunia tempat senjata nuklir mengancam nyawa dan martabat manusia,
menjadi dunia tempat semua manusia dapat hidup dalam kedamaian dan
mewujudkan sepenuhnya martabat inheren mereka.
Sudah menjadi ikrar teguh SGI untuk memberikan dukungan
bagi upaya penghapusan senjata nuklir dan tercapainya Tujuan-Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang didasari solidaritas kaum muda,
generasi perubahan. Dengan cara ini kita akan terus bekerja untuk
mewujudkansebuahdunia,sebuahmasyarakatglobal,tempattakseorang
pun menderita.
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Profil Penulis

Filsuf, penulis Buddhisme dan penyokong perdamaian, Daisaku Ikeda
adalah presiden Soka Gakkai Internasional (SGI), sebuah Lembaga
Swadaya Masyarakat dengan lebih dari 12 juta anggota di 192 negara
dan wilayah. Beliau juga adalah pendiri banyak institusi, beberapa
di antaranya adalah Institut Filosofi Oriental (Institute of Oriental
Philosophy), Pusat Ikeda untuk Perdamaian, Pembelajaran dan Dialog
(Ikeda Center for Peace, Learning and Dialogue), Institut Toda untuk
Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Global (Toda Institute for Global
Peace and Policy Research) dan sistem pendidikan komprehensif Soka.
Lahir diTokyo pada tahun 1928, Ikeda merasakan langsung kehilangan,
penderitaan dan kekacauan negara dalam perang. Dalam kekacauan
pasca-perangJepang,beliaumemelukBuddhismemelaluipertemuannya
dengan pendidik dan penganut pasifisme, Josei Toda, ketua organisasi
umat Buddhis awam Soka Gakkai yang dipenjara selama Perang Dunia II
karenamempertahankankeyakinannya.Pengalaman-pengalamaninilah
yang membentuk perhatian Ikeda akan kondisi manusia dan mendasari
usaha-usahanya menuju penciptaan budaya perdamaian yang global.
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Selama bertahun-tahun, Ikeda telah berdialog dengan banyak pemikir
ternama dunia, berpidato di lebih dari lima puluh negara, menginspirasi
dukungan SGI kepada kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) dan menulis secara ekstensif tentang hal-hal yang berkaitan
dengan perdamaian dan keamanan kemanusiaan.
Tema utama dari karya-karya penulis adalah pendalamannya terhadap
upaya-upaya perubahan dimana martabat kemanusiaan dan perdamaian
dapat sekaligus diterima dan dijangkau oleh umat manusia. Proposal
tahunannya untuk perdamaian diterbitkan setiap tahunnya pada hari
berdirinya SGI—26 Januari 1975—mengulas keadaan dunia dan
menawarkan usul-usul inisiasi praktis sebagai respon penuh semangat
berdasarkan filosofi Buddhisme.
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Daftar Proposal Perdamaian yang
Diajukan oleh Daisaku Ikeda
setiap 26 Januari, Hari SGI
2015

A Shared Pledge for a More Humane Future: To Eliminate Misery
from the Earth

2014

Value Creation for Global Change: Building Resilient and
Sustainable Societies

2013

Compassion, Wisdom and Courage: Building a Global Society of
Peace and Creative Coexistence

2012

Human Security and Sustainability: Sharing Reverence for Dignity of
Life

2011

Toward a World of Dignity for All: The Triumph of the Creative Life

2010

Toward a New Era of Value Creation

2009

Toward Humanitarian Competition: A New Current in History

2008

Humanizing Religion, Creating Peace

2007

Restoring the Human Connection: The First Step to Global Peace

2006

A New Era of the People: Forging a Global Network of Robust
Individuals

2005

Toward a New Era of Dialogue: Humanism Explored

2004

Inner Transformation: Creating a Global Groundswell for Peace

2003

A Global Ethic of Coexistence: Toward a “Life-Sized” Paradigm for
Our Age

2002

The Humanism of the Middle Way: Dawn of a Global Civilization

2001

Creating and Sustaining a Century of Life: Challenges for a New Era

2000

Peace through Dialogue: A Time to Talk

1999

Toward a Culture of Peace: A Cosmic View
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1998

Humanity and the New Millennium: The Challenge of Global
Citizenship

1997

New Horizons of a Global Civilization

1996

Toward the Third Millennium: The Challenge of Global Citizenship

1995

Creating a Century without War through Human Solidarity

1994

Light of the Global Spirit: A New Dawn in Human History

1993

Toward a More Humane World in the Coming Century

1992

A Renaissance of Hope and Harmony

1991

Dawn of the Century of Humanity

1990

The Triumph of Democracy: Toward a Century of Hope

1989

Toward a New Globalism

1988

Cultural Understanding and Disarmament: The Building Blocks of
World Peace

1987

Spreading the Brilliance of Peace toward the Century of the People

1986

Dialogue for Lasting Peace

1985

New Waves of Peace toward the Twenty-first Century

1984

A World Withour War

1983

New Proposals for Peace and Disarmament

AForumforPeace:Proposal-ProposalDaisakuIkedakepadaPBB,sebuah
buku berisi sorotan tiga puluh tahun proposal-proposal perdamaian
Ikeda, diterbitkan oleh I.B. Tauris pada Januari 2014, dengan kata
pengantar dari Duta Besar Anwarul K, Chowdhury, mantan Pejabat
Senior Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Tinggi PBB.
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